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Inngangur

Hugmyndin á bak við Rafbókavefinn þróaðist frá því að ég keypti mér Kindle

rafbókalesara í apríl 2011 á Heathrow flugvelli. Líklega hefði ég verið löngu búinn að

kaupa tæki af þessari tegund ef ekki hefði komið til íslenska efnahagshrunið árið 2008

og fall krónunnar.

Eftir að hafa notað þetta nýja undratæki í stuttan tíma féll ég einfaldlega fyrir

rafblekstækninni sem gerir það mögulegt að lesa af skjá án þess að nokkur baklýsing

sé notuð. Á um ári hef ég lesið að minnsta kosti áttatíu bækur í tækinu sem er meira

en ég hef lesið svo árum skiptir og einnig hef ég lesið fjölbreyttara efni en áður. Þetta

var greinilega tækið sem ég hafði beðið eftir frá því ég heyrði fyrst um rafbækur.

Frá því ég keypti tækið var ég ekki bara að nota það heldur líka að tala um það

við hvern sem vildi hlusta – og nokkra sem vildu það ekki. Í sumarvinnu á Stofnun

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hafði ég fólk í kringum mig sem var að hugsa

um þessa sömu hluti.

Ég fór að fikta við að búa til rafbækur og lesa um rafbækur. Um leið fór ég að

hugsa meira um höfundarétt en ég hafði áður gert (þó hefur þetta lagasvið lengi verið

mér hugleikið en ég skrifaði fyrst um efnið á fyrsta ári í BA-námi mínu í bókasafns-

og upplýsingafræði). Þessar hugleiðingar mínar allar náðu síðan ákveðnum hápunkti

þegar ég las bók Eiríks Arnar Norðdahl Ást er þjófnaður. Ég var meira og minna

sammála því sem Eiríkur skrifaði og bölvaði því eiginlega að ég hefði ekki verið

búinn að skrifa þetta sjálfur. Eftir þetta var ekki aftur snúið.

Ég var að undirbúa meistaraverkefni í námi mínu í hagnýtri menningarmiðlun en

var í raun ekki kominn langt enda var ég ennþá í námskeiðum á þessum tímapunkti og

var ekki eldheitur fyrir efninu sem ég hafði valið mér. Ég fór því að hugsa hvernig ég

gæti unnið lokaverkefni tengt rafbókum á sviði hagnýtrar menningarmiðlunar. Ég

mótaði þá hugmyndina um Rafbókavefinn þar sem hægt væri að dreifa efni á

rafbókarformi án þess að greitt væri beint fyrir það (en með möguleika á valkvæðum

greiðslum t.d. í gegnum netgreiðslufyrirtækið PayPal eins og Eiríkur Örn gerði með

bók sína).
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Það fyrsta sem ég gerði áður en ég fór af stað með verkefnið var að hafa

samband við Sæmund Bjarnason. Hann var á sínum tíma aðaldriffjöðurin í

Netútgáfunni þar sem textum sem komnir voru úr höfundarétti hafði verið safnað

saman og þeir settir á vefinn. Ég hef notað þennan vef frá því á síðustu öld og hann

hefur komið sér vel hvort sem er í námi eða annarri fróðleiksleit. Ég hafði fyrst og

fremst notað vefinn til að fletta upp efni en ekki til lesturs. Það sem ég hafði saknað

við vefinn var sá möguleiki að geta lesið textann á þægilegan hátt. Með tilkomu

rafbókalesarans varð það mögulegt.

Á vef Netútgáfunnar er tekið fram að efnið á síðunni sem er komið úr

höfundarétti megi afrita og birta aftur svo lengi sem þeim sé tilkynnt um slíka notkun

(Netútgáfan, „Um Netútgáfuna“). Ég vildi hins vegar fara þá leið að biðja um

formlegt leyfi þar sem ég myndi nota eins mikið af efninu og ég gæti. Sæmundur tók

vel í hugmyndina og gaf leyfi sitt. Með þessu leyfi sá ég að Rafbókavefurinn var

orðinn raunhæf hugmynd.

Hugmyndin um Rafbókavefinn þróaðist nokkuð. Þegar ég var mjög nálægt því

að setja vefinn í loftið ásamt fyrstu rafbókunum heyrði ég af því að kunningi minn

Óskar Þór Þráinsson bókasafns- og upplýsingafræðingur væri að setja af stað sinn

eigin vef – eða rafbókaveitu – sem fékk síðan nafnið Emma. Ég sá strax að hér væri

komin „samkeppni“ um texta þeirra sem vildu dreifa efni sínu á vefnum. Fólk gæti

valið um að dreifa efni ókeypis á Rafbókavefnum og geta mögulega fengið valkvæða

greiðslu eða fengið skilyrta greiðslu í gegnum dreifingu hjá Emmu. Ég taldi góðar

líkur á að ég fengi einhverja texta þrátt fyrir þetta en um leið sá ég að betra væri að

setja áherslu mína á texta sem væru komnir úr höfundarétti (og gefa Emmu einnig

meira svigrúm en ella). Um leið myndi ég leggja áherslu á endurnýtingu á þessum

rafbókum í anda opinnar og frjálsrar menningar.

Rafbókavefurinn á að vera fyrir alla sem hafa aðgang að tækjum til að lesa

rafbækur. Hver sem er á að geta tekið inn rafbók og lesið hana. Rafbókavefurinn er

einnig hugsaður sérstaklega fyrir þá sem vilja búa til eigið efni eða endurnýta hið

opna efni sem er að finna á vefnum. Þannig ætti höfundur að geta komið á vefinn og

fundið leið til þess að búa til rafbók úr handriti. Þá ættu allir að geta séð hvernig hægt

sé að breyta opnum rafbókum með efni komnu úr höfundarétti eftir eigin hentisemi.
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Ég legg upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu og reyni ekki bara að svara

henni bókstaflega heldur einnig með framkvæmd verkefnisins sjálfs:

Hvernig má nýta opinn aðgang að textum á rafbókarformi sem eru komnir
úr höfundarétti eða falla undir opnari höfundaréttarskilmála til þess að búa
til fræði- og kennsluefni?

Í fyrsta hluta greinargerðarinnar fjalla ég höfundarétt, fyrr og nú. Í þeim kafla er

hægt að sjá hugmyndafræðilegan bakgrunn verkefnisins en hann er nátengdur nýjum

hugmyndum í höfundaréttarmálum sem kenndar eru við frjálsa menningu.

Í öðrum hluta greinargerðarinnar fjalla ég um rafbækur: sögu, þróun og stöðu

þeirra í dag.

Í þriðja hluta greinargerðarinnar fer ég yfir það hvernig hagnýti hluti

verkefnisins var unninn.

Í fjórða og síðasta hluta greinargerðarinnar reyni ég að leiða saman þræði úr því

sem áður hefur komið fram og um leið að svara þeirri spurningu sem sett var fram í

upphafi.

Í viðauka eru upplýsingar um rafbækurnar sem settar voru á vefinn ásamt

niðurhalstölum.

Heimildir sem notaðar eru í greinargerðinni eru af ýmsu tagi og að einhverju

leyti óhefðbundnar. Ég vísa m.a. í upplýsingar af sjóræningjavef og vef sem fjallar um

sjóræningjadreifingu á efni. Ég tel mikilvægt að líta ekki framhjá þessum gögnum því

án þeirra höfum við litla innsýn í þennan heim. Í einhverjum þeim heimildum sem ég

vísa til er um að ræða texta sem er í sífelldri mótun með aðkomu margra aðila í anda

opinnar menningar. Í framtíðinni verður líklega nauðsynlegt að nota Way Back

Machine sem finnst á Internet Archive (erlent efni)1 og í Vefsafni Landsbókasafns

Íslands – Háskólabókasafns (innlent efni)2 til þess að finna heimildirnar eins og þær

voru þegar ég skrifaði greinargerðina.

1 archive.org

2 vefsafn.is
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Meðfram vinnu þessa verkefnis hef ég sótt ráðstefnur og fyrirlestra um málefni

tengd höfundarétti og rafbókum. Í einhverjum tilfellum vísa ég til atriða sem komu

fram á þessum viðburðum og þá vísa ég til minnispunkta og athugasemda sem ég birti

á eigin bloggsíðu.3

Heimildaskráning í greinargerðinni fer eftir APA-kerfinu. Tilvísanir í því kerfi

eru í svigum í textanum sjálfum. Þar sem mér þykja fyrirmæli APA-kerfisins ekki

gefa kost á nægilegri nákvæmni geng ég lengra en kerfið mælir fyrir um. Þörfin á

nákvæmni sést ágætlega þegar ég vísa á ákveðnar síður í The Singer of Tales í stað

þess að nefna bara bókina í heild sinni. Lesandinn þarf augljóslega á þessari

nákvæmni að halda þegar ég er að vísa í þrjúhundruð blaðsíðna bók. Aftur á móti þarf

enga slíka smámunasemi þegar ég vísa í alla bókina Túlkun Íslendingasagna í ljósi

munnlegrar hefðar. Sömu forsendur gilda þegar ég er að vísa í greinar.

Það segir sitt að á meðan þetta verkefni var í vinnslu var tilkynnt að prentun

Encyclopaedia Britannica yrði hætt. Áður var pappír skilvirkasti miðillinn til að dreifa

upplýsingum. Í dag er pappírinn einfaldlega heftandi og takmarkar bæði magn

upplýsinga og dreifingarmöguleika. Eftir einhver ár mun ég segja syni mínum frá því

hvernig ég fletti fram og til baka í stórum og þungum bindum Britannicu á bókasafni

Menntaskólans á Akureyri af einskærri fróðleiksfýsn. Honum mun líklega þykja það

ótrúlega skrýtið og satt best að segja þykir mér tilhugsunin svolítið skondin nú þegar.

Ég vil þakka öllum þeim sem hjálpuðu, gagnrýndu, spjölluðu eða einfaldlega

hlustuðu. Ég þakka notendum Rafbókavefsins fyrir viðtökurnar.

Ég vil sérstaklega þakka Eygló Traustadóttur, Sæmundi Bjarnasyni, Eiríki Erni

Norðdahl, Áslaugu Agnarsdóttur, Eggerti Þór Bernharðssyni, Sigrúnu Ísleifsdóttur,

Hafdísi Ingu Haraldsdóttur, Ólöfu Benediktsdóttur, Smára McCarthy og Sveini

Ólafssyni.

3 Mér þótti viðeigandi og í anda verkefnisins að opna aðgang að þessum gögnum mínum. Á bloggsíðu

minni má líka gera athugasemdir við minni mitt og túlkun mína á því sem fór fram á þessum

viðburðum. Þar að auki nýtti ég bloggsíðu mína til að skrifa frjálsar hugleiðingar um höfundarétt og

rafbækur á meðan ég skrifaði fræðilegri texta í greinargerðina.
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Höfundaréttur

Tækniframfarir hafa alltaf haft áhrif á stöðu höfunda og að vissu leyti skilgreint þá.

Sagnaþulir og kvæðamenn áttu engan möguleika á einkarétti á sínum verkum nema til

styttri tíma. Það breyttist hins vegar þegar hægt var að skrá niður verkin. Þegar við

tölum um kviður Hómers hugsum við ekki bara um sögur af Trójustríðinu og ferðum

Ódysseifs heldur einnig um hið blinda skáld sem sagt er hafa samið kvæðin. Það að

Hómer er líklegast uppspuni og verkin sjálf afkvæmi þess tíma þegar kvæði voru ekki

skrifuð niður heldur gengu á milli kvæðamanna gerir söguna af honum táknræna um

tilurð hugmyndarinnar um höfundinn (Lord, 2000, 3-12). Það að Grikkir hafi talið

þörf á að tengja þessar kviður við einhvern sérstakan höfund er markvert í sjálfu sér.

Um leið er áhugavert að rit Nýja testamentisins séu eignuð höfundum sem nær allir

eru sammála um að hafi ekki skrifað þau (Ehrman, 2011). Þessi sama árátta sést enn í

dag á Íslandi. Fólki þykir ekki nóg að njóta og greina texta fornrita okkar heldur þarf

að grafa dýpra og finna höfund þeirra. Fyrir nokkrum árum var ákveðið að gefa út

heildarverk Snorra Sturlusonar með Egils sögu innanborðs eins og hún væri

sannanlega höfundarverk hans (2002). Gísli Sigurðsson þjóðfræðingur er á öðru máli

og hefur fært rök fyrir því í bók sinni Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar

hefðar að Íslendingasögurnar sjálfar séu munnmælasögur sem voru síðar skráðar

niður frekar en verk höfunda sem hafi samið þær (2002). Það má segja að tilkoma

lengri ritaðra texta hafi í raun búið til hugmyndina um höfundinn.

Höfundaréttur felur í sér einkarétt á hugverki, en í honum felst m.a. svokallaður

fylgiréttur (birtingarréttur eða afritunarréttur). Að auki er til svonefndur

sæmdarréttur.4

4 „Kjarninn í rétti höfundarins er einkarétturinn. Höfundaréttur veitir höfundi einkarétt til þess að gera

eintök af verkum sínum (oft nefnt fylgiréttur, réttur til eintakagerðar) og til þess að birta almenningi

verk sín með flutningi eða sýningu (birtingarréttur). Fylgiréttur gildir jafnt um þýðingar og aðlaganir

eins og frumsköpun. Höfundur getur framselt réttindi sín til afnota á verkum sínum til annarra að hluta

eða öllu leyti. Að jafnaði er krafist þóknunar fyrir slík afnot. Einkarétti er oft skipt í tvennt, annars

vegar ,,neikvæðan einkarétt” sem heimilar höfundi að banna afnot verksins og hins vegar ,,jákvæðan

einkarétt”, sem felur í sér að höfundur getur að vild ráðstafað réttindum sínum að hluta eða öllu leyti.
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Saga höfundaréttar

Í bók sinni Höfundaréttur rekur lagaprófessorinn Páll Sigurðsson (1994) sögu

höfundaréttar frá fornöld, þar sem hann segir „merki um einhvers konar frjóanga“

þessara hugmynda og að meðal Hellena hafi talist „siðlaust að hagnýta sér listaverk

annarra án heimildar.“ Páll nefnir líka að „[þ]ar komst t.d. sá siður á, að handrit að

harmleikjunum frægu væru geymd í opinberum skjalasöfnum, þannig að unnt væri að

fylgjast með því, að rétt væri farið með efni þeirra.“ Siðareglur um rétt höfunda

þróuðust líka í Rómaveldi þó þær hafi ekki verið lögfestar á formlegan hátt. Höfundar

höfðu t.d. þann rétt að þeir yrðu nafngreindir. Í rómverskum lögum frá sjöttu öld var

eiganda bókar veittur réttur til þess að stjórna því hver mætti gera afrit af henni.

Höfundar höfðu lítil lögformleg réttindi á miðöldum og töldust verk þeirra í raun

almannaeign sem hver sem er mætti nýta sér. Höfundarétturinn náði ekki einu sinni

svo langt að nöfn höfunda væru tengd verkum þeirra. Til þess að fá greitt fyrir vinnu

sína þurftu þeir oft á tíðum að treysta á „góðvild og göfugmennsku höfðingjanna“ (27-

28 ).

Þegar prentun með lausaletri hófst á fjórða áratug fimmtándu aldar með tækni

Gutenberg varð allt í einu til sá möguleiki að fjöldaframleiða afurðir listamanna. Á

svipuðum tíma urðu einnig framfarir í fjölföldunartækni á myndverkum (s.s.

koparstungum). Þó prenttæknin hafi orðið til í Þýskalandi varð miðstöð prentunar í

borgríkinu Feneyjum. Þar voru jafn margir prentarar og í Þýskalandi öllu. Á sextándu

öld er talið að prentaðar hafi verið um 150 milljónir eintaka á meginlandi Evrópu. Oft

voru upplögin smá en verk eftir menn eins og Lúther og Erasmus frá Rotterdam voru

seld í miklu magni (Páll Sigurðsson, 1994, 29).

Það segir sig sjálft að þegar fjöldaframleiðslan kom til sögunnar urðu

fjárhagslegir hagsmunir mun meiri. Hver sem átti prentsmiðju gat gefið út hvaða verk

Sæmdarrétturinn felur í sér að skilt [svo] er að geta nafns höfundar í hvert skipti sem verkið er birt í

einu eða öðru formi. Einnig er óheimilt að breyta verki höfundar eða birta það með þeim hætti eða í því

samhengi, að skert geti höfundarheiður hans eða höfundarsérkenni. Sæmdarrétti er ekki hægt að afsala

sér.“ (Rithöfundasambandið)
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sem hann vildi. Þá fór af stað þróun sem leiddi til höfundaréttalaga en fyrst um sinn

var um að ræða einkaleyfi fyrir útgefendur. Fyrsta einkaleyfið af þessu tagi var gefið

út í Feneyjum árið 1469. Þau leyfi voru af ýmsum gerðum en áttu það sameiginlegt að

verja bara útgefendur en ekki höfunda. Veiting einkaleyfis var þó háð samþykki

höfunda sem veittu þeim einhverja stjórn á útgáfunni. Fyrst um sinn áttu einkaleyfin

einungis við um bókmenntaverk en síðar komu til einkaleyfi á myndverkum og

nótnabókum. Þegar á leið fengu höfundarnir sjálfir úthlutað einkaleyfunum (Páll

Sigurðsson, 1994, 29-30).

Breytingin á fyrirkomulagi útgáfuréttar er tengd því að svokölluð „gildi“ fóru að

missa völd sín. Fyrstu raunverulegu höfundaréttarlögin voru sett í Bretlandi. Þar hafði

The Stationers´ Company, sem var félagsskapur bóksala, haft einkarétt til bókaútgáfu

frá því fyrir aldamótin 1500. Þessi leyfi gat félagsskapurinn síðan framselt. Það má

segja að með því að gefa gildinu einkaleyfi hafi það einnig verið gert ábyrgt fyrir

þeim bókum sem komu út, sem var hvati fyrir þá að stunda ritskoðun. Eftir deilur um

hverjir mættu gefa út hvaða bækur og hve lengi einkaleyfi á útgáfu mætti gilda voru

árið 1709 sett lög kennd við Önnu drottningu. Þetta eru talin fyrstu raunverulegu

höfundaréttarlögin (Páll Sigurðsson, 1994, 29-30). Í bók sinni Free Culture leggur

Lawrence Lessig lagaprófessor við Harvard áherslu á að þessi lög voru ekki bara til

þess að setja útgáfurétt í hendur höfunda, heldur voru sett takmörk á gildistíma

einkaleyfa til útgáfu. Áður höfðu útgefendurnir talið sig hafa einkarétt á útgáfu verka í

sinni eigu til ótakmarkaðs tíma. Þarna kom löggjafinn í raun til móts við hina

svokölluðu orðasjóræningja5 sem gátu nú löglega gefið út eldra efni (2004, 88). Fyrst

um sinn gilti höfundarétturinn í 14 ár frá fyrstu útgáfu og í 14 ár til viðbótar ef

höfundurinn var enn á lífi. Þessi réttur var háður skráningu, sem og því að níu

eintökum væri skilað til ákveðinna bókasafna og háskóla. Í kjölfarið voru sett ýmis

lög sem vernduðu aðra listamenn. Bandaríkjamenn tóku breska kerfið í arf og í

stjórnarskrá þeirra er tekið fram að það megi gefa höfundum tímabundinn einkarétt

yfir verkum sínum og uppfinningamönnum einkaleyfi á uppgötvunum sínum.

5 Orðið sjóræningi í tengslum við óheimila útgáfustarfssemi kemur fram á prenti árið 1603 í

bæklingnum The Wonderfull yeare eftir leikritaskáldið Thomas Dekker. Þar skrifar hann um

orðasjóræningja sem brutu gegn einkaleyfum.
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Einkarétturinn var réttlættur með því að með honum væri tryggð framganga vísinda

og lista. Lengst af var þessi réttur háður skráningu (Páll Sigurðsson, 1994, 30-31).

Lessig bendir á að flestir hafi látið vera að sækja um þessa skráningu, sem bendir til

þess að fæst af því efni sem kom út hafi verið gefið út í hagnaðarskyni (2004, 137).

Í þeirri stefnu sem við getum kennt við meginland Evrópu voru Frakkar

frumkvöðlar. Í kjölfar frönsku byltingarinnar voru sett lög til verndar rétti höfunda og

gilti hann upprunalega í tíu ár eftir andlát þeirra. Um leið voru þessi lög ólík þeim

ensku þar sem í þeim var getið sérstaklega um sæmdarrétt. Þessi lagahefð hafði áhrif

víða (Páll Sigurðsson, 1994, 32).

Þróun höfundaréttarmála á Íslandi tengist Norðurlöndum – sér í lagi Danmörku.

Árið 1565 gaf Friðrik II prentara nokkrum einkaleyfi til að prenta bækur á latínu,

dönsku og þýsku í ríki sínu. Árið 1747 voru sett lög sem vernduðu rétt útgefenda (og

óbeint rétt höfunda). Árið 1837 voru sett lög til verndar réttindum höfunda

myndverka. Sá afritunarréttur gilti þó einungis í fimm ár. Réttindi rithöfunda voru

tryggð með lagasetningu árið 1857. Þau veittu einkarétt sem gilti í þrjátíu ár eftir

dauða höfundar. Heildstæð lög voru sett við upphaf tuttugustu aldar og síðar

endurskoðuð til samræmis við Bernarsáttmálann. Um 1960 voru norræn höfundalög,

að hinum íslensku undanskyldum, endurskoðuð með það að marki að þau væru í

samræmi. Síðan hefur verið virkt samstarf í lagasetningum á þessu sviði (Páll

Sigurðsson, 1994, 32-34).

Fram á nítjándu öld giltu í raun engin höfundaréttarlög á Íslandi. Þau lög sem

giltu í Danmörku voru aldrei lögleidd hér. Árið 1828 var gefin út tilskipun um bann

við eftirprentun rita sem gefin voru út í þeim ríkjum sem Danmörk hafði samið við

um þessi mál. Páll Sigurðsson segir að fyrstu höfundalögin sem giltu á Íslandi hafi

verið sett árið 1869 og voru þau til verndar afritunarrétti ljósmyndara. Sá réttur gilti í

fimm ár. Jón Ólafsson þingmaður og rithöfundur reyndi árið 1889 að fá samþykkt lög

um höfundarétt en svo fór að konungur synjaði þeim staðfestingar þar sem

endurskoða átti höfundalög í Danmörku í heild vegna aðildar að Bernarsáttmálanum.

Það var því ekki fyrr en árið 1905 sem sett voru lög um rithöfundarétt og prentrétt

sem giltu að grunninum til meginhluta tuttugustu aldar. Þau lög tóku eingöngu til

bókmennta og tónlistar en voru endurskoðuð árið 1912 þannig að þau tóku einnig til
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myndverka. Samkvæmt lögunum gilti eignarétturinn í 50 ár eftir dauða höfundar. Í

lögunum var tekið fram að lesa mætti upp úr ritum svo lengi sem höfundur bannaði

það ekki sérstaklega á titilblaði. Það bann mátti þó aldrei gilda lengur en þrjú ár.

Lögunum var aftur breytt árið 1941 með ákvæði sem má segja að geri sæmdarrétt

höfunda eilífan – allavega ef „menning eða tunga þjóðarinnar [geti beðið] tjón af“ því

að verkum þeirra sé breytt. Samhliða var íslenska ríkinu gefið einkaleyfi á útgáfu

verka sem samin voru fyrir árið 1400.6 Árið 1947 gerðist íslenska ríkið síðan aðili að

Bernarsáttmálanum. Samkvæmt sáttmálanum eru réttindi höfunda tryggð þvert á

landamæri aðildarríkja. Eftir að sáttmálinn var endurskoðaður var íslenskum

höfundalögum breytt til samræmis árið 1972 og gilda þau lög enn með nokkrum

breytingum. Tækniframfarir urðu til þess að árið 1984 var sett inn grein um gjald fyrir

upptöku á hljóð- og myndböndum til einkanota. Árið 1992 var lögunum breytt enn

frekar og til að mynda sett inn ákvæði um tölvuforrit og ljósritun (Páll Sigurðsson,

1994, 36-44). Síðan 1996 hefur höfundalögum nokkrum sinnum verið breytt og þá

oftast í tengslum við EES reglur. Veigamesta breytingin varð líklega með lögum nr.

145/1996 þar sem gildistími höfundaréttar eftir dauða höfundar var framlengdur í 70

ár.

Höfundaréttarmál í samtímanum

Þó er ljóst, að sú fjölbreytta og stórvirka margmiðlunartækni sem nú
þekkist, hefur leitt af sér vandamál, sem örðugt er að bæta úr með
löggjafarúrræðum einum saman, en auk þess má vissulega segja með
sanni, að enn sem fyrr sé löggjafinn alllangt á eftir tæknimönnunum! (26-
27)

Þegar Páll Sigurðsson ritaði þessi orð árið 1994 var bylting tölvu- og nettækninnar

ekki langt komin. Það má fullyrða án fyrirvara að umræða um höfundarétt í

samtímanum sé að mestum hluta til tengd tækninýjungum og þá sérstaklega í

samhengi óheimilaðrar dreifingar höfundavarins efnis á netinu.

Líkt og áður hefur verið bent á er þetta ekkert endilega ný þróun. Inntak

höfundaréttur þróast alltaf með breytingum á þeirri tækni sem getur varðveitt

höfundaverk og skilað þeim áfram. Með framþróun tækninnar minnkar alltaf stjórn

6 Sem betur fer fyrir Rafbókavefinn eru þessi lög ekki lengur í gildi.
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höfunda yfir verkum sínum, á sama tíma og hún gerir þeim kleift að miðla þeim áfram

til stærri hóps. Tækifærum til að fá greitt fyrir verkin fjölgar, samhliða því vex hættan

á því að þeim sé dreift án greiðslu.

Nýjungin fólst í því hve auðvelt varð að afrita öll verk sem hægt var að koma á

tölvutækt form og einnig í því að afritin gátu verið allt að því jafn góð og upprunalega

eintakið. Þessir afritunarmöguleikar urðu síðan gríðarlega miklir með tilkomu netsins.

Hver sem er getur sent hvaða efni á tölvutæku formi hvert sem er í gegnum netið þó

það sé augljóslega háð gæðum og hraða nettenginga. Tækni eins og mp3 skráarformið

fyrir tónlist getur þjappað stórum skrám af geisladiskum í smærri. Þannig gerir tæknin

fólki bæði kleift að geyma meira magn tónlistar á tölvutæku formi um leið og

auðveldar því að senda slíkar skrár sín á milli á netinu (Daði Ingólfsson, 2003).

Svipuð þróun hefur orðið á sviði sjónvarpsefnis og kvikmynda þar sem bæði er hægt

að þjappa efni af DVD diskum og upptökum úr sjónvarpi. Þessi þjöppunartækni

meðfram auknum hraða á nettengingum hefur orðið til þess að auðvelt er að dreifa

efni og nálgast það í gegnum netið (Gaslin, 2003; Thorpe, 2011).

Í von um að koma í veg fyrir ólöglega dreifingu efnis hefur verið reynt að setja

afritunarvarnir (Digital Rights Management eða DRM) á geisladiska og DVD diska.

Þetta hefur ekki borið tilætlaðan árangur. Alltaf virðast einhverjir vera tilbúnir til þess

að eyða tíma og fyrirhöfn í að búa til forrit sem geta farið framhjá þessum vörnum

(Doctorow, 2008, 14).

Það er rétt að benda á að ýmsir, t.d. Paulo Coelho, hafa tekið tækifærunum sem

netið býður upp á opnum örmum og telja jafnvel að sjóræningjadreifing á efni þeirra

auki sölu (Flood, 2012). Árið 2011 gaf Eiríkur Örn Norðdahl skáld út bókina Ást er

þjófnaður. Hann setti bókina á netið í ýmsum formum þar sem hver sem er gat nálgast

hana. Þeir sem eignuðust bókina á þennan hátt gátu síðan borgað fyrir bókina ef þeir

vildu. Um leið bauð hann bókina til sölu í gegnum netprentsmiðju sem prentar bækur

eftir pöntun (2011, 7-8).

Á Íslandi var árið 2001 brugðist við tækninýjungum með því að setja gjöld á

ýmis tæki og upptökumiðla líkt og þau sem voru sett á vegna tilkomu

myndbandsupptökutækja. Miklar deilur spruttu vegna gjaldtökunnar. Meginþáttur

gagnrýninnar sneri að því að þær vörur sem gjöldin tóku til væru notaðar við svo
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margt annað en afritun á höfundavörðu efni. Sér í lagi bar á óánægju aðila í

hugbúnaðargeiranum yfir að þurfa að greiða gjald af sínum vinnutækjum.

Undirskriftum var safnað gegn gjaldtökunni og þær afhentar ráðherra (Guðmundur

Rúnar Heiðarsson, 2001, 12-13; „Áköf mótmæli gegn nýju höfundarréttargjaldi á

geisladiska“, 2001, 11). Í hugum einhverra varð gjaldtakan að einhvers konar

réttlætingu fyrir afritun og niðurhali á höfundavarins efni (Haraldur Óli Haraldsson,

2001). Tónlistarmaðurinn Dr. Gunni efaðist um að peningarnir myndu enda í vasa

þeirra sem ættu tónlistina sem væri verið að afrita og gagnrýndi um leið STEF fyrir

ógagnsæi við úthlutun úr sjóðum (Gunnar Lárus Hjálmarsson, [2001]). Svo fór að

gjöldin voru lækkuð um helming með setningu nýrrar reglugerðar (nr. 186/2001).

Síðustu ár hafa fallið dómar í tveimur áberandi málum er vörðuðu óheimila

dreifingu á höfundavörðu efni. Annars vegar er hið svokallaða DC++ mál og hins

vegar Istorrentmálið. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 472/2008 voru níu ungir karlmenn

dæmdir fyrir að hafa gert höfundaréttarvarið efni aðgengilegt til niðurhals. Einn þeirra

fékk 30 daga skilorðsbundinn dóm en ákvörðun refsingar hinna var frestað.

Tölvubúnaður mannanna var gerður upptækur og þurftu þeir að greiða málsvarnarlaun

verjenda sinna. Í Istorrentmálinu svokallaða var með dómi Hæstaréttar í máli nr.

214/2009 staðfest lögbann sem sett hafði verið á starfsemi Istorrent (www.torrent.is) á

þeirri forsendu að þar hefði notendum verið gert kleift að dreifa höfundavörðu efni og

einnig var viðurkennd skaðabótaskylda fyrirtækisins. Istorrent ehf. og eiganda þess

var gert að borga allan málskostnað.

Þrátt fyrir þessa dóma er enn hægt að nálgast höfundavarið efni á netinu án

heimildar. Á Íslandi hafa margar leiðir verið ræddar til að stemma stigu við þessu.

Tvær af þeim sem virðast mest áberandi byggja á því að stjórnvöld komi til aðstoðar.

Önnur er sú að setja gjald á nettengingar (á svipuðum forsendum og gert var með

myndbönd og geisladiska) en hin sú að loka fyrir aðgang að þeim netsíðum sem dreifa

höfundavörðu efni. Rétt er að taka fram að þessar leiðir eru ekki endilega taldar

útiloka hvor aðra. Enn önnur leið sem nefnd hefur verið er annars eðlis, en það er að

gera fólki auðveldara að nálgast höfundaréttavarið efni á löglegan hátt á netinu (Óli

Gneisti Sóleyjarson, 2012c).
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Snemma árs 2012 voru tvö bandarísk lagafrumvörp sem kölluð voru SOPA og

PIPA mjög gagnrýnd. Þeim var ætlað að sporna við ólöglegri dreifingu á

höfundavörðu efni en voru talin ganga of langt í að hefta frelsi á netinu. Margir stórir

vefir, s.s. opna alfræðiorðabókin Wikipedia, lokuðu í einn dag til að mótmæla

frumvörpunum sem voru síðan bæði dregin til baka. Á svipuðum tíma fór í gang mikil

umræða um hinn alþjóðlega sáttmála ACTA, sem hefur sömu markmið og fyrrnefnd

frumvörp en gæti haft mun víðtækari áhrif. Í lokadrögum sáttmálans var þó dregið úr

mögulegum áhrifum hans (Kain, 2012).

Sú leið að loka fyrir vefsíður byggir á norskri fyrirmynd. Hugmyndin gengur út

að eigendur höfundaréttar geti beðið um að lokað verði fyrir aðgang að ákveðnum

vefsíðum og þá myndi einhver opinber stofnun taka ákvörðun í málinu og sjá til þess

að henni verði framfylgt (Brjánn Jónasson, 2012). Í fréttatilkynningu varðandi SOPA

lagafrumvarpið benti sjóræningjavefurinn The Pirate Bay á að þessi lög myndu ekki

hafa sérstök áhrif á þeirra starfsemi og bentu um leið á að í Kína og Sádi-Arabíu væri

reynt að loka fyrir aðgang að vefnum en það virkaði í raun ekki (The Pirate Bay,

2012). Um leið hefur verið bent á að sömu tækni, svokölluðum proxy síðum (sem eru

jafnvel fjármagnaðar af Bandaríkjastjórn), og er notuð af andófsmönnum í

alræðisríkjum til að nálgast og dreifa upplýsingum, er einnig hægt að nota til þess að

nálgast sjóræningjasíður sem hafa verið settar á bannlista (Torrent Freak, 2012; The

Tank Man, [2010?])

Sú leið að setja gjöld á nettengingar er jafn gölluð og að setja gjöld á geisladiska

og tæki sem hægt er að nota til afritunar. Annars vegar er ómögulegt að deila

tekjunum á sanngjarnan hátt þar sem engin leið er að vita verkum hvaða

höfundarétthafa hefur verið dreift án heimildar. Á sama tíma kemur gjaldið jafnt niður

á þeim sem eru að taka inn mikið magn af höfundavörðu efni og þeim sem ekki taka

inn neitt slíkt efni (Dagþór S. Haraldsson, 2012). Mitt mat er að þessi gjöld minnki

hvöt fólks til þess að kaupa höfundavarið efni. Fólk mun bregðast eins við þessu

gjaldi og það brást við sambærilegu gjaldi á geisladiska og líta á það sem réttlætingu

til þess að taka inn höfundavarið efni án þess að greiða fyrir það.
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Ný hugsun í höfundaréttar- og einkaleyfamálum

Það ríkir ekki sátt um stöðu höfundaréttarmála í nútímanum. Ég er hér ekki að vísa í

þá sem telja sig eiga rétt á því að fá allt höfundavarið efni ókeypis í hendur heldur þá

sem telja kerfið sjálft ekki að virka. Ég hef áður nefnt að í stjórnarskrá Bandaríkjanna

er höfundarétturinn réttlættur með þeim rökum að hann hvetji til sköpunar. Þar í landi

vísa talsmenn nýrrar stefnu í höfundaréttarmálum til þessarar greinar og segja að hún

geti engan veginn verið rökstuðningur fyrir höfundalögum eins og þau eru orðin í dag.

Þvert á móti sé lagaumhverfið letjandi því sköpun byggi að miklu leyti á

endursköpun, en með því að loka efni í höfundarétti til lengri tíma sé komið í veg fyrir

þessa endursköpun (Lessig, 2004, 185-186 og 215-218).

Til þess að skilja þessa þróun mála er rétt að líta fyrst á hugmyndafræði frjáls

hugbúnaðar. Sú hugmyndafræði og hreyfingin sem vinnur að og eftir henni á sér rætur

til ársins 1983. Þá setti Richard M. Stallman af stað GNU verkefnið en það var

valkostur við UNIX stýrikerfið. Árið 1985 stofnaði hann Free Software Foundation til

að vinna að hugmyndafræðinni og hefur stofnunin gefið út notkunarleyfi á hugbúnað

sem byggja á henni (The Free Software Foundation, „What is free software and why

is it so important for society?“). Frjáls hugbúnaður byggir á þeirri hugmynd að frelsi

notenda sé tryggt. Hugbúnaður telst frjáls ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt.7 Það er rétt

að benda á að það er ekki skilyrði að frjáls hugbúnaður sé frír/ókeypis en rétturinn til

deilingar hefur væntanlega þau áhrif að það er auðvelt að verða sér úti um hugbúnað

sem byggir á þessu leyfi án þess að borga fyrir hann (GNU Project, „What is free

software?“). Þessu til viðbótar hefur Free Software Foundation verið brautryðjandi í

notkun „copyleft“ leyfa. Þau bæta við því skilyrði að þeir sem breyta hugbúnaðinum

og dreifa þurfi þá að gefa notendum sömu réttindi og voru tilgreind í upprunalega

7 The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).

The freedom to study how the program works, and change it so it does your computing as you wish

(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.

The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).

The freedom to distribute copies of your modified versions to others (freedom 3). By doing this you

can give the whole community a chance to benefit from your changes. Access to the source code is a

precondition for this.
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leyfinu. Með slíku skilyrði er hægt að tryggja að hugbúnaður sem byggir á frjálsum

hugbúnaði sé áfram frjáls (GNU Project, „What is Copyleft?“). Ólík en þó tengd

hugmyndafræði er „opinn hugbúnaður“ (Bjarni Rúnar Einarsson, 2012). Líklega er

stýrikerfið Linux í öllum sínum útgáfum einhver frægasta afurð þessara nýju

hugmynda. Það finnst ekki bara í hefðbundnum tölvum heldur einnig í spjaldtölvum

og snjallsímum (sem undirstaða Android stýrikerfisins) og þar að auki í

rafbókalesurum (Linux.com, 2009).

Upp úr hugmyndafræði frjáls hugbúnaðar reis almennari hugmyndafræði um

frjálsa menningu. Hugmyndin um frjálsa menningu er tilraun til að komast undan

þeim hömlum sem höfundaréttarlög setja sjálfkrafa á sköpunarverk. Það má segja að

höfuðrit hugmyndafræðinnar sé bókin Free Culture eftir Lawrence Lessig. Hann rak

mál um höfundarétt fyrir bandarískum dómstólum sem hann tapaði fyrir hæstarétti

landsins. Málið snerist um stjórnskipulegt gildi lagabreytinga sem gerðar voru árið

1998 og framlengdu gildistíma höfundaréttar til 70 ára eftir dauða höfundar.8 Lessig

taldi framlengingu réttarins ekki standast stjórnarskrá en meirihluti dómara var á öðru

máli (2004).

Einhver áhugaverðasta hugmyndin sem komið hefur fram frá talsmönnum

frjálsrar menningar eru hin svokölluðu Creative Commons leyfi. Þessi leyfi virka

þannig að í stað þess að höfundar felli verk sín undir breiðustu réttindi sem lög veita

sjálfkrafa þá gefi þeir ákveðin réttindi frá sér. Til eru nokkur mismunandi leyfi sem

hægt er að sníða að eigin þörfum en öll gera þau ráð fyrir að höfundar sé getið. Með

Creative Commons leyfum er t.d. hægt að leyfa notendum að breyta og bæta verk eða

einfaldlega búa til alveg ný verk upp úr öðrum (Creative Commons Iceland, „CC á

þitt verk“). Gott dæmi um notkun á CC leyfum er frjálsa alfræðiritið Wikipedia. Það

er líka gott dæmi um verk sem sprettur upp úr jarðvegi hugmyndafræðinnar um frjálsa

menningu (Creative Commons Iceland, „Dæmi um CC verk“). Bent hefur verið á að

íslensk höfundalög takmarki lagalegt gildi leyfanna, þannig að ófrávíkjanleg ákvæði

8 Þau lög eru í raun kennd við tónlistarmanninn Sonny Bono en manna á milli eru þau oft uppnefnd

Mikka Mús lögin því þrýstingur frá Disney er talinn hafa skipt miklu um að rétturinn hafi verið

framlengdur.



16

laganna veiti höfundum meiri rétt en þeir vilja og skerði um leið heimild þeirra til að

gefa hann frá sér.9

Hugmyndafræðin á bak við frjálsa menningu hefur verið gagnrýnd, til að mynda

af þeim sem telja að núverandi kerfi hvetji til sköpunar og leyfi þeim sem hafa

einhvers konar snilligáfu, eða allavega hæfileika umfram aðra, að ná til okkar allra.

Þeir telja að án slíks kerfis hafi vanhæfir einstaklingar jöfn tækifæri að koma verkum

sínum til almennings og þeir hæfileikaríkustu (Keen, 2006).

Á bak við hugmyndina um Creative Commons leyfi og tengdar hugmyndir er

m.a. sú hugsun, sem er einnig leiðarstef í gegnum bókina Free Culture, að aðeins lítill

hluti af útgefnu efni sé beinlínis gefið út í hagnaðarskyni. Höfundar geti talið

mikilvægara að verk þeirra nái útbreiðslu en að þeir fái greiðslu. Það að geta gefið

eitthvað frá sér sé gróði í sjálfu sér.

Opinn aðgangur

Samhliða umræðunni um frjálsa menningu hefur verið í gangi svipuð hugmyndafræði

í fræða- og vísindaheiminum. Sú hugmyndafræði er kennd við opinn aðgang.

Þeir vísinda- og fræðimenn sem gefa út greinar um rannsóknir sínar gera það

sjaldnast í hagnaðarskyni. Fyrir þá sem hafa stöður við rannsóknarstofnanir s.s.

háskóla er birting greina í raun hluti af starfi þeirra. Verðmæti framlags þeirra til eigin

sviðs er oftast metið út frá því hve oft er vísað í greinar þeirra. Þær rannsóknir sem

þeir framkvæma og skrifa um eru oft fjármagnaðar af almannafé á einn eða annan

hátt.

Hefðbundinni leið til útgáfu á fræði- og vísindagrein má lýsa í einfaldaðri mynd

þannig að grein er skrifuð og send til ritrýnds tímarits. Greinin er metin af

ritrýnendum sem geta samþykkt greinina, lagt til breytingar eða hafnað. Ef greinin er

birt er hægt að fá aðgang að henni með því annars vegar að kaupa prentaða útgáfu

9 Ég hafði heyrt af áhyggjum fólks af því að íslensk höfundalög sköruðust á við Creative Commons. Ég

hafði samband við Mennta- og menningarmálaráðuneytið og fékk þau svör frá Tryggva Björgvinssyni

sérfræðingi þann 14. mars 2012 að þessar áhyggjur væru vissulega til staðar. Ég hafði líka spurt aðila

hjá ráðuneytinu hvort til væri lögfræðiálit um málið en enginn gat vísað á slíkt.
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ritsins eða, eins og er algengara í dag, með því að kaupa rafrænan aðgang að ritinu eða

greinum þess. Oft á tíðum eru það stofnanir, t.d. háskólabókasöfn, sem kaupa þessi

tímarit, hvort sem er á pappír eða rafrænt. Rafrænn aðgangur slíkra stofnana nær þá

yfirleitt til margra tímarita sem hefur verið safnað saman í gagnasafni sem er

leitarbært – bæði í gegnum lýsigögn10 sem hafa verið skráð um greinarnar og yfirleitt

líka í heildartexta þeirra.11 Það gjald sem greitt er fyrir aðgang að gagnasöfnum fer að

stærstum hluta til útgefenda sem halda utan um þau. Bent hefur verið á að hér sé að

mörgu leyti verið að borga tvöfalt gjald fyrir þetta efni. Höfundar (og jafnvel

ritstjórar) fá borgað af rannsóknarstofnunum fyrir að skrifa efni og síðan borga

rannsóknarstofnanir aftur fyrir aðgang að þessu efni. Kaup á þessu efni hafa lengi

verið þung byrði á bókasöfnum og rannsóknarstofnunum. Almenningur, sem

fjármagnar að miklu leyti rannsóknirnar og borgar fyrir áskriftir að þeim, fær engan

aðgang (Taylor, 2012; Suber, 2003).

Á Íslandi er bæði landsaðgangur12 að gagnasöfnum og stofnanaaðgangur – t.d. í

gegnum Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (LBS-HBS). Þetta kerfi á að virka

þannig að þeir sem eru tengdir við netið á Íslandi hafi aðgang að því efni sem er í

landsaðgangi, en einungis þeir sem eru tengdir við net Háskóla Íslands hafi aðgang að

því efni sem LBS-HBS kaupir sérstaklega fyrir skólann.

Óþarft er að eyða mörgum orðum í það hvað netið og síðar vefurinn hafa gert til

að einfalda dreifingu efnis. Þó má nefna að ein rót opins aðgangs liggur í einfaldri

jafningjadreifingu í gegnum netið eins og þeirri sem eðlisfræðingar stunduðu sín á

milli á níunda áratug síðustu aldar (fyrir tilkomu vefsins). Út frá slíkri dreifingu varð

10 Lýsigögn eða metadata eru stundum einfaldlega kölluð gögn um gögn. Þau gefa upplýsingar um t.d.

skjöl eða bækur. Þegar um er ræða lýsigögn um bækur eru það t.d. upplýsingar um höfund, titil,

útgáfuár og útgefanda, einnig efnisorð sem eru lýsandi fyrir gagnið.

11 Sú aðferðafræði að skrá lýsigögn frekar í tölvukerfi heldur en í skránna sjálfa þykir mér hálfgerð

„spjaldskrárhugsun“. Þegar fræðigreinar fara á flug og eru notaðar þá væri best ef lýsigögnin fylgdu

með þeim. Það hjálpar t.d. almennum notendum að hafa yfirsýn yfir sitt eigið stafræna safn af bókum

og greinum. Það er spurning hvort þetta sé bara arfleifð frá spjaldskrám bókasafna eða frá lokuðum

gagnasöfnum sem hafa engan hag í að aðrir geti nýtt lýsigögn þeirra. Hið minnsta ættu opin gagnasöfn

að hugsa út frá öðru en bara sínu rafræna spjaldskrárkerfi þegar lýsigögn eru skráð.

12 Sjá hvar.is
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til eitt elsta, ef ekki elsta, opna gagnasafnið arXiv. Það var sett á netið árið 1991 og

safnar saman vísindagreinum sem ekki er búið að prenta (Till, 2001, 7). Árið áður

fóru tvö fræðirit á sviði hugvísinda af stað á netinu, Postmodern Culture (Postmodern

Culture) og Bryn Mawr Classical Review (Bryn Mawr Classical Review, „About

BMCR“). Það er þó ekki strax hægt að sjá að um mótaða hugmyndafræði hafi verið

að ræða strax á þessum tíma.

Árið 1994 birti Stevan Harnad við Háskólann í Southampton útdrátt úr

væntanlegum fyrirlestri sínum á netpóstlista. Í honum hvatti hann vísinda- og

fræðimenn til að birta greinar sínar á netinu þannig að þær væru öllum aðgengilegar

enda væru þær hvort eð er ekki skrifaðar í hagnaðarskyni („Subversive Proposal“). Í

þessum skrifum má mögulega sjá hugmyndafræðina um opinn aðgang fæðast.

Peter Suber skilgreindi opinn aðgang í grein sinni „Removing the Barriers to

Research“ (2003):

Open-access literature is defined by two essential properties. First, it is
free of charge to everyone. Second, the copyright holder has consented in
advance to unrestricted reading, downloading, copying, sharing, storing,
printing, searching, linking, and crawling. The first property solves the
pricing crisis. The second property solves the permission crisis.

Þróun á opnum aðgangi hefur verið þónokkur síðan. Talað er um tvær leiðir til

opins aðgangs. Þær eru kallaðar græna leiðin og gullna leiðin. Sú fyrrnefnda gengur út

á að greinum sem eru birtar í lokuðum tímaritum er safnað saman í opnu

varðveislusafni sem er t.d. rekið af háskólum eða bókasöfnum. Til þess að þetta sé

mögulegt þarf greinarhöfundur annað hvort að halda höfundarétti sínum, í stað þess að

framselja hann til útgefenda eða að fá leyfi frá sínum útgefendum til þess að veita

aðgang að greininni. Gullna leiðin gengur út að greinar séu birtar í fræðiritum sem eru

í opnum aðgangi eða í tímaritum sem taka sérstaka borgun fyrir birtingu í opnum

aðgangi. Græna leiðin er auðsóttari þar sem 90% fræðirita í heiminum leyfa

höfundum að birta greinar sínar í opnum gagnasöfnum (Sólveig Þorsteinsdóttir,

2008). Nú eru til að minnsta kosti 2734 opin gagnasöfn (Directory of Open Access

Journals). Það eru einnig til fjölmörg opin fræðirit, til að mynda heldur Háskólinn í

Lundi skrá yfir 7607 slík (Registry of Open Access Repositories). Rannsóknir hafa

sýnt að frekar er vísað í greinar í opnum aðgangi en þær sem eru á bak við gjaldvegg



19

(Suber, 2003).

Með samræmdum stöðlum eru lýsigögn opnu gagnasafnanna leitarbær í

safnleitum (Goodman, 2004). Meðal þess sem er gert til að tryggja langtímaaðgang að

fræðigreinum er að nota svokallaðar DOI skráningar. Ef DOI slóð er tengd við skjal er

hægt nota þá slóð til að finna það skjal þó að venjuleg vefslóð þess breytist (Derisi,

Kennison og Twyman, 2003).

Ekki er aðeins kallað eftir rannsóknarniðurstöðum vísinda- og fræðimanna í

opnum aðgangi. Nú er einnig farið að líta til þess að gera rannsóknargögnin sem mest

opin svo hver sem er geti unnið með gögnin og um leið sannreynt niðurstöðurnar (Óli

Gneisti Sóleyjarson, 2012b).

Ein stór spurning í sambandi við opinn aðgang er sú hver skuli borga. Þó

prentkostnaður minnki eða hverfi þarf ritstjóra og ritrýnendur. Samkvæmt eldra

módeli er hægt að selja afurðina og fjármagna þannig útgáfuna. Í opnum aðgangi

getur kostnaður við útgáfu jafnvel lent á höfundi. Til að vega upp á móti því hefur t.d.

RANNÍS viðurkennt útgáfu sem kostnaðarlið í styrkumsóknum (Óli Gneisti

Sóleyjarson, 2012b). Stofnanir þurfa líka að fjármagna opnu gagnasöfnin þó slíkt

verði sífellt ódýrara með því að nota opinn búnað til grundvallar (Suber, 2003).

Útgefendur sem hafa ráðið fræðiritamarkaðnum hafa reynt að spyrna við

fótunum. Meðal þeirra er Elsevier sem studdi The Research Works Act frumvarpið í

Bandaríkjunum en það hefði hindrað skilyrtan opinn aðgang sem fylgir nú ákveðnum

styrkjum. Viðbrögðin voru harkaleg og vísindamenn söfnuðu undirskriftum til þess að

fá fólk til að sniðganga Elsevier. Þrýstingurinn varð nægilegur til þess að Elsevier dró

stuðning sinn til baka og frumvarpið var stoppað (Óli Gneisti Sóleyjarson, 2012b“).

Það er ýmislegt gert til að vinna að framgangi opins aðgangs á Íslandi. Vísinda-

og tækniráð hefur til að mynda undirritað hina svokölluðu Berlínaryfirlýsingu um

opin aðgang. Hins vegar hefur Hallgrímur Jónasson forstöðumaður RANNÍS sagt að

stofnunin stefni ekki að skilyrða styrki algjörlega við opinn aðgang (Óli Gneisti

Sóleyjarson, 2012b).

Á Íslandi eru bæði til fræðirit í opnum aðgangi og opin gagnasöfn. Gagnasöfnin

eru Skemman og Hirslan (Sólveig Þorsteinsdóttir, 2008). Stofnun stjórnsýslufræða og

stjórnmála gefur út tímaritið Stjórnmál og stjórnsýsla (Stjórnmál og stjórnsýsla, „Um
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tímaritið“) og á Háskólum á Bifröst er síðan gefið út Bifröst Journal of Social Science

(Watson, 2009).13 Háskólinn á Bifröst hefur líka markað sér stefnu um opinn aðgang

(Háskólinn á Bifröst, 2011, „Stefna Háskólans á Bifröst um opinn aðgang“) og innan

Háskóla Íslands er verið að móta slíka stefnu (Áslaug Agnarsdóttir, tölvupóstur, 16.

apríl 2012). Þar að auki er hægt að lesa sér til á upplýsingasíðu Landsbókasafns

Íslands - Háskólabókasafns um opinn aðgang.14

Samantekt

Netið og tölvutæknin hafa haft öfgakennd áhrif á umræðuna um höfundarétt. Dreifing

á höfundavörðu efni hefur aldrei verið auðveldari en eftir tilkomu þessarar tækni og

verður sífellt einfaldari með frekari þróun hennar. Höfundar og útgefendur vilja verja

eldra kerfi og einfaldlega yfirfæra það á tækni samtímans. Aðrir telja að tilkoma

netsins bjóði frekar upp á tilslakanir – að fólk hugsi upp á nýtt um hvað höfundaréttur

þýðir. Þeir eru jafnvel til sem telja að höfundaréttarlög ætti að afnema með öllu (Óli

Gneisti Sóleyjarson, 2012b).15 Það er fátt sem hægt er að vera viss um annað en að

þessi stormur er ekki genginn yfir og að við lifum nú á áhugaverðum tímum í þróun

höfundaréttar.

13 Ég ætlaði upphaflega einnig að nefna ritið Rannsóknir í Félagsvísindum en þegar ég skoðaði

höfundaréttarklausuna í ritinu fannst mér hún ósamrýmanleg t.d. skilgreiningu Peter Suber um á opnum

aðgangi: „Greinar í bók þessari má afrita í einu eintaki til einkanota, en efni þeirra er verndað af

ákvæðum höfundalaga og með öllum réttindum áskildum“.

14 http://openaccess.is/

15 Ég vísa hér fyrst og fremst í breska blaðamanninn Glyn Moody sem talaði á ráðstefnu um stafrænt

frelsi og opinn aðgang. Hann lýsti líka þróun höfundaréttar í gegnum árin þannig að fólk hefði verið á

þeirri skoðun að höfundaréttur væri góður og þar af leiðandi væri meiri höfundaréttur betri.
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Rafbækur

Draumurinn um að sameina kosti bókarinnar og tölvunnar er ekki nýr. Í skemmtilegu

hugarflugi sem birt var árið 1995 lýsir Stefán Hrafnkelsson tölvuverkfræðingur sinni

hugmynd um þetta tæki sem hann kallar rafbók:

Annar draumur sem er meira persónubundinn er sá að á markað komi
"Rafbók" sem hægt verði að kasta sér upp í sófa með. Hægt væri að flytja
upplýsingar af alheimsnetinu yfir í rafbókina að vild og sameina þannig
kosti bókarinnar og rafrænna bókasafna. Ekki væri verra að rafbókin gæti
lesið fyrir þá sem það kysu líkt og talgervilinn sem les Morgunblaðið fyrir
blinda á hverjum morgni.

Ég veit ekki hvort rafbókalesarar á borð við Kindle eða spjaldtölvur á við Ipad séu

mjög lík því tæki sem Stefán sá fyrir sér, en það má segja að hann hafi í huga sínum

séð einhverja skugga á hellisvegg sem minntu á þau. Ég vitna þó aðallega í Stefán þar

sem þetta er elsta dæmið sem ég finn um orðið rafbók. Ég nota hugtakið samt ekki um

tækið heldur um skrá sem inniheldur bók á rafrænu formi.

Saga rafbóka

Þegar við skoðum sögu rafbóka erum við fyrst og fremst að tala um bækur sem eru

settar á rafrænt form. Árið 1971 fékk Michael Hart aðgang að tölvu. Honum þótti

besta leiðin til að nýta þennan aðgang vera sú að slá inn texta. Fyrsta „rafbókin“ sem

hann gerði var sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna. Upp úr þessari hugmynd varð

Gutenberg verkefnið til. Hugmyndin var sú að koma textum sem komnir voru úr

höfundarétti á rafrænt form. Textarnir voru á mjög einföldu textasniði þar sem ekki

einu sinni var hægt að undirstrika, breið- eða skáletra orð (í staðinn voru hástafir

notaðir). Þetta val á skráarsniði var til þess að tryggja að sem flestir gætu notað skjölin

(Hart, 1992). Það virðist líka hafa virkað þar sem textarnir eru enn aðgengilegir í dag

og sífellt bætast fleiri við – samkvæmt heimasíðu þeirra eru bækurnar þar rúmlega

þrjátíu og átta þúsund (Project Gutenberg).

Á Íslandi fór af stað verkefni með svipaðar hugsjónir: Netútgáfan. Fyrstu

skrefin voru tekin þegar Benedikt Sæmundssyni datt í hug að æfa vélritun sína með

því að skrifa upp Bandamanna sögu. Þessi texti var síðan birtur í Fréttabréfi PC-

klúbbsins í janúar 1992. Fjölskylda Benedikts (faðir hans Sæmundur Bjarnason, systir



22

hans Hafdís og bróðir hans Bjarni) tóku síðar öll þátt í verkefninu. Sögunum fjölgaði

og voru settar inn á Gopher netþjón Íslenska menntanetsins eftir að Sæmundur fékk

aðgang að því kerfi. Því miður varð það ekki geymslusvæði til framtíðar þannig að

verkefnið varð óvirkt í nokkurn tíma. Árið 1996 fékk Sæmundur vefsvæði í boði

netþjónustufyrirtækisins Snerpu og þar varð Netútgáfan raunverulega til árið 1997.

Vefurinn stækkaði á næstu árum en lagðist síðan í dvala upp úr aldamótunum, en er

ennþá aðgengilegur. Allt starfið var unnið í sjálfboðavinnu (Morgunblaðið, 1997;

Sæmundur Bjarnason, Facebook skilaboð 31. mars 2012).

Árið 2000 var markvert í sögu rafbóka bæði heima og erlendis. Stephen King gaf

út sögu sína Riding the Bullet í gegnum netið í mars. Seinna sama ár byrjaði hann að

birta brot úr lengri sögu sem kallaðist The Plant. Lesendur gátu þar valið um að borga

fyrir hvern hluta fyrir sig. Alls voru birtir sex hlutar en sagan hefur ekki enn verið

kláruð og þótti mörgum kaupendum sem þeir hefðu verið sviknir (Rose, 2000;

Dubner, 2000). Auður Haralds fór sömu leið þegar hún birti bókina Hvað er Drottinn

að drolla? í ellefu köflum á vefnum Strikinu (Morgunblaðið, 2000).16

Hér er rétt að doka við og benda á að rafbókin var á þessum tíma fyrst og fremst

hugsuð sem PDF skjal. Útlit blaðsíðna er mjög svipað því sem það myndi vera í

prentaðri bók. PDF stendur fyrir Portable Document Format. Hugsunin sem liggur að

baki skráarsniðinu er að hægt sé að nota skjalið í mörgum tölvum en það líti alltaf

nákvæmlega eins út. Sá kostur varð til þess að þessi tegund skjala varð mjög vinsæl til

prentunar. Skráarsniðið er mjög mikið notað fyrir fræðigreinar í rafrænum

gagnasöfnum. PDF skjöl geta bæði verið unnin beint úr öðrum textaskjölum en einnig

eru skannaðar greinar oft settar á þetta form. Fyrrnefnda leiðin er betri þar sem textinn

er þá innbyggður í skjalið frá upphafi en einnig er hægt að nota ljóslesturstækni (OCR

- optical character recognition) til þess að tengja texta við skannaðar síður. Þeir

eiginleikar sem gera PDF skjöl góð til prentunar er það sama og gerir þau óþægileg

fyrir lesendur þeirra: Textinn er fastur en ekki flæðandi þannig að lesandinn getur ekki

16 Óskar Þór Þráinsson frá Emmu fær þakkir fyrir ábendingu um bók Auðar. Vefurinn strik.is er löngu

horfinn af netinu en með þrjósku náði ég að safna saman öllum ellefu köflum bókarinnar í gegnum safn

Internet Archive (archive.org). Það er rétt að taka fram að í Morgunblaðsgreininni sem vísað er í er sagt

að bókin verði í tíu köflum en þeir urðu greinilega ellefu.
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breytt t.d. línulengd eða textastærð eftir því sem hentar þörfum hans (Agarwal, 2008;

Stanek, 2010).17

Árið 2004 tilkynnti Google að fyrirtækið hefði samið við nokkra háskóla um að

skanna inn bókasöfn þeirra og gera leitarbær á netinu (News from Google, 2004).

Verkefnið hefur verið umdeilt, m.a. þar sem skönnunin nær til texta sem eru enn í

höfundarétti (Perez, 2011). Árið 2005 hóf Internet Archive sambærilegt verkefni sem

á að gera bækur sem eru komnar úr höfundarétti aðgengilegar. Árið 2011 hafði

Internet Archive skannað inn þrjár milljónir texta. Munurinn á þessum tveimur

verkefnum er helst sá að þeir sem nota texta Internet Archive þurfa ekki að fylgja

neinum skilyrðum um notkun þeirra. (Internet Archive News, 2011; Doctorow, 2011).

Á Íslandi hefur Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn staðið fyrir skönnun,

annars vegar á blöðum og tímaritum18 og hins vegar á bókum19 sem eru komnar úr

höfundarétti eða samið hefur verið um birtingu á.

Árið 2011 urðu þáttaskil í rafbókaútgáfu á Íslandi. Í upphafi árs fór vefurinn

Lestu.is af stað og bauð upp á áskriftir að rafbókum (Bókmenntir.is, 2011).

Eymundsson fór að selja rafbækur (Morgunblaðið, 2011). Útgáfan Rúnatýr bauð upp

á rafbækur (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, 2012). Rafbókavefurinn fór af stað í

nóvember. Í desember hóf Emma að selja rafbækur (Emma, „Um Emmu“). Rétt fyrir

jól hóf stærsti bókaútgefandi landsins að selja rafbækur (Forlagið, 2011). Þá fór

bókasafn Norræna hússins að lána út sænskar rafbækur á árinu (Norræna húsið,

2011). Í nóvember 2011 tóku gildi lagabreytingar sem afnámu tolla og vörugjöld af

rafbókalesurum sem voru áður umtalsverð (lög nr. 121/2011).

Í byrjun árs 2012 fóru síðan af stað tilraunaverkefni sem tengjast rafbókum: Í

Norðlingaskóla eru rafbækur notaðar á iPad spjaldtölvum (Ragnar Þór Pétursson,

2012) og í Vogaskóla fengu nemendur í níunda bekk Kindle rafbókalesara með

námsefni á (Vísir, 2012).

17 Sjálfur gafst ég upp á að lesa Riding the Bullet af PDF þegar hún kom út enda þótti mér það

óþægilegt. Mér þótti, og þykir enn, óþægilegt að lesa lengri texta af baklýstum skjá.

18 Á timarit.is

19 Á baekur.is
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Enn sem komið er hafa bókasöfn ekki getað lánað út íslenskar rafbækur.

Töluverð umræða hefur verið um þessi mál og var þessi hnútur í samskiptum

bókaútgefenda og bókasafna m.a. til umfjöllunar á Rafbókaráðstefnu sem Upplýsing –

félag bókasafns- og upplýsingafræða hélt í mars 2012 (Óli Gneisti Sóleyjarson,

2012a).

Það er margt að gerast í heimi íslenskra rafbóka en við erum rétt að komast af

upphafsreit.

Tæki til lesturs

Saga rafbóka er líka saga þeirra tækja sem hægt er að nota til þess að lesa þær. Fyrst

um sinn voru það aðeins tölvur sem gátu lesið rafbækur og engar sem uppfylltu

draumsýnina um að geta fleygt sér í sófann til að lesa. Strax árið 1992 kom þó tæki

sem kallaðist Sony Data Discman á markað sem gat lesið rafbækur af sérhönnuðum

geisladiskum (The Book and Beyond, „Electronic Publications“). Byltingin í

rafbókalesurum varð með tilkomu annars tækis frá sama fyrirtæki árið 2004: Sony

Librie. Það var fyrsta tækið sem byggði á svokallaðri rafblekstækni. Með rafbleki

hverfur þörfin á baklýstum skjám sem þreyta augun. Slík tæki er líka hægt að nota til

lesturs í sólarljósi (Lytle, 2004). Sífellt fleiri tæki bættust við en að öðrum ólöstuðum

verða áhrif Kindle rafbókalesarans, sem kom á markað árið 2007, að teljast mest. Þar

spilar helst inn í að Amazon hafði þegar stóran hóp viðskiptavina sem var vanur að

kaupa af þeim bækur og því lá beint við að þessir sömu viðskiptavinir keyptu

rafbókalesara og rafbækur af fyrirtækinu. Kindle er þó í samkeppni við fjölmörg

önnur tæki, s.s. frá Sony, Kobo og Barnes & Noble bóksölunni. Það eru þó ekki bara

rafbókalesarar sem hafa bylt því hvernig fólk les rafbækur. Árið 2010 kom iPad

spjaldtölvan frá Apple á markað. Fleiri spjaldtölvur hafa fylgt í kjölfarið. Þó tækið

byggi ekki á rafblekstækni er það handhægt og fólk getur vissulega fleygt sér í sófann

til þess að lesa með þau í höndunum (Wikert, 2012).

Gerðir rafbóka

Hér að framan nefndi ég að Gutenberg verkefnið hefði þá stefnu að hafa allar bækur

aðgengilegar sem hreinar textaskrár sem hægt væri að lesa sem víðast. Einnig hef ég

talað um kosti og galla PDF skjala. Textaskrár henta í dag betur en PDF skjöl í
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rafbókalesara, þar sem texti þeirra er flæðandi en ekki fastur í línuskipan. Hins vegar

bjóða þessar einföldu textaskrár ekki upp á sérstaklega marga möguleika í

uppsetningu. Af þeirri ástæðu og fleirum hafa orðið til ótal tegundir skráarsniða fyrir

rafbækur (eBook Architects, „eBook Formats“).

Það eru nokkrar rafbókategundir sem skera sig úr hópnum. Epub er opinn staðall.

Hann er unninn af International Digital Publishing Forum (IDPF), sem er

samvinnuvettvangur margra aðila. Í nóvember 2011 kom út þriðja útgáfa staðalsins. Í

þeirri útgáfu var hann sameinaður DAISY staðlinum sem var ætlaður fyrir

prenthamlaða. Vonin er að þannig verði bækur með þessum staðli aðgengilegar öllum.

Í Epub3 er byggt á drögum að fimmtu útgáfu HTML umbrotsmálsins sem notað er á

vefnum. Í þessari útgáfu er m.a. hægt að setja margmiðlunarefni í rafbækur. Með

þessari útgáfu vona umsjónarmenn staðalsins að hægt sé að frelsa rafbækur frá því að

vera einungis rafrænar útgáfur af bókum í að verða gagnvirkur miðill (Garrish, 2011).

iBooks er nýr staðall sem búinn er til af Apple en byggir á Epub. Einungis er hægt að

búa til slíkar rafbækur með iAuthor forriti Apple og það má einungis selja þær í

gegnum iTunes söluvef fyrirtækisins. Með iBooks er hægt að setja margskonar

margmiðlunarefni í rafbækurnar. Mobipocket og AZW eru rafbókarform fyrir Kindle

lesarann, hið fyrrnefnda hefur þó verið til lengur. Þessi form eru mjög lík. Þegar talað

er um rafbækur í dag er fyrst og fremst verið að tala um þær skráargerðir sem ég hef

nefnt hér (eBook Architects, „eBook Formats“).

Afritunarvarnir á rafbækur

Margir útgefendur og bóksalar telja nauðsynlegt að setja afritunarvarnir á rafbækur.

Þessar varnir stjórna því hvernig hægt er að nota rafbækurnar. Þær stjórna því í hvaða

tækjum og forritum hægt er að opna rafbækurnar og þær geta stjórnað því hvort hægt

sé að lána bækurnar. Þá geta þær komið í veg fyrir að hægt sé að breyta rafbókinni úr

einni skráargerð yfir í aðra (eBooks Just Published, 2009; Calibre: Open Books,

„What is DRM?“) Þær geta líka stjórnað því hvort þú megir láta talgervilsforrit lesa

texta bókanna fyrir þig. Þetta síðastnefnda er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að

aðgangi prenthamlaðra að rafbókum (Óli Gneisti Sóleyjarson, 2012b). Önnur gerð

afritunarvarna eru svokallaðar „félagslegar afritunarnir“ (Social DRM). Þær setja ekki



26

tæknilegar hömlur á notkun bóka, en skilja eftir sig „vatnsmerki“ sem gerir eintakið

rekjanlegt ef það fer í sjóræningjadreifingu (O'Toole, 2008).

Afritunarvarnir eru mjög umdeildar og má kynna sér málflutning andstæðinga

þeirra m.a. á vefnum defectivebydesign.org (heiti vefsins vísar í þá skoðun að vörur

með afritunarvörnum séu gallaðar af ásetningi). Einnig hefur bókasafnsfræðingurinn

Sarah Houghton lagt til áhugaverða réttindaskrá rafbókalesenda. Þau réttindi tengjast

m.a. því að geta notað rafbækur í þeim tækjum sem lesendur kjósa og eru því

ósamrýmanleg þeim hömlum sem afritunarvarnir setja kaupendum (2011).20 Hér á

Íslandi eru líka dæmi um fólk sem hefur slæma reynslu af langtímaefndum fyrirtækja

sem framleiddu afritunarvarið efni (Friðjón R. Friðjónsson, 2007).21

Frægt dæmi um vafasama stjórn bóksala á rafbókum í gegnum afritunarvarnir er

þegar Amazon innkallaði eintök af skáldsögunni 1984, þar sem útgefandinn reyndist

ekki hafa haft leyfi fyrir útgáfunni. Bókin einfaldlega hvarf úr tækjum kaupenda.

Mögulega hefur þetta gerst víðar en hin táknræna athöfn að Amazon gangi í hlutverk

stóra bróður sem lætur rafbók hverfa af tækjum lesenda sinna ofan í „minnisholu“ er

dæmd til að vekja athygli (Pogue, 2009). Er hægt að tryggja tjáningarfrelsi þegar

fyrirtæki hafa völd yfir bókum sem þeir hafa þegar selt viðskiptavinum sínum? Hvað

20 Every eBook user should have the following rights:

 the right to use eBooks under guidelines that favor access over proprietary limitations

 the right to access eBooks on any technological platform, including the hardware and software

the user chooses

 the right to annotate, quote passages, print, and share eBook content within the spirit of fair

use and copyright

 the right of the first-sale doctrine extended to digital content, allowing the eBook owner the

right to retain, archive, share, and re-sell purchased eBooks

21 Friðjón keypti afritunarvarin geisladisk frá Skífunni. Þennan disk var ekki hægt að spila í tölvum. Til

að koma til móts við viðskiptavini sem vildu hlusta á tónlistina í tölvu var sett upp vefsíða með aðgangi

að efninu. Nokkrum árum seinna var þessi vefsíða lokuð og engin leið til að spila tónlistina í gegnum

tölvu – nema með því að brjóta afritunarvarnirnar. Sú spurning hlýtur að vakna hve lengi Eymundsson,

Amazon og Forlagið geta tryggt aðgang viðskiptavina sinna að afritunarvörðu efni sem þessi fyrirtæki

selja.
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ef óþægilegir kaflar yrðu látnir hverfa úr bókum? Möguleikarnir á ritskoðun eru alltof

miklir til þess að hægt sé að hunsa þá.

Hér á landi selja bæði Eymundsson og Forlagið rafbækur með afritunarvörnum

en rafbókaveitan Emma selur rafbækur án slíkra varna. Rafbókabúðin Skinna selur

bæði rafbækur með afritunarvörnum og með vatnsmerki (social DRM). Þær varnir

sem eru á bókum Forlagsins og Eymundsson koma m.a. í veg fyrir að þeir sem eiga

Kindle rafbókalesara frá Amazon geti notað þau tæki til að lesa rafbækur frá

Eymundsson eða Forlaginu. Um leið er þannig ekki er hægt að lesa bækur keyptar frá

Amazon án þess að hafa Kindle rafbókalesara eða forrit frá Amazon. Þetta er þó ekki

alveg svo einfalt því það er hægt að finna leiðir framhjá afritunarvörnunum. Þetta

sannreyndi Eiríkur Örn Norðdahl þegar hann keypti sér rafbókareintak af bók

Hallgríms Helgasonar og fjarlægði afritunarvörnina til þess að geta lesið hana í Kindle

rafbókalesara sínum (Eiríkur Örn, 2012).

Það er erfitt að halda því fram að athæfi Eiríks Arnar sé ekki fullkomlega

réttlætanlegt út frá siðferðislegum sjónarmiðum. Hann er einfaldlega neytandi sem vill

hafa aðgang að bók sem hann hefur keypt löglega. Stóra spurningin er hvort athæfið

sé löglegt eður ei.

Árið 2006 tóku gildi breytingar á höfundalögum sem tóku til afritunarvarna eða

„tæknilegra ráðstafanna“. Umrædd lagagrein er svona orðuð:

[50. gr. b. Óheimilt er án samþykkis rétthafa að sniðganga tæknilegar
ráðstafanir, sbr. 4. mgr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, dreifa, selja, leigja, auglýsa til sölu
eða leigu eða eiga í viðskiptalegum tilgangi búnað, vörur eða íhluti sem

1. eru kynnt eða auglýst sem leið til að komast fram hjá tæknilegum
ráðstöfunum,

2. hafa aðeins takmarkað fjárhagslegt gildi eða notkunarmöguleika nema
sem leið til að komast fram hjá tæknilegum ráðstöfunum eða

3. eru fyrst og fremst hönnuð, framleidd, aðlöguð eða veitt í því skyni að
gera kleift eða auðvelda að komast fram hjá tæknilegum ráðstöfunum.

Ákvæði 2. mgr. gildir einnig um þjónustu.
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Með tæknilegum ráðstöfunum í 1. og 2. mgr. er átt við hvers konar
skilvirkar tæknilegar ráðstafanir sem samkvæmt eðlilegri notkun eru
ætlaðar til þess að vernda verk og annað efni verndað með lögum þessum.

Ákvæði 1.–4. mgr. gilda ekki um vernd tölvuforrita.

Ákvæði 1.–4. mgr. eru því ekki til fyrirstöðu að gerðar séu rannsóknir á
dulritun.]1)

Ég verð að játa að ég las þessa lagagrein margoft – þá sérstaklega skilgreininguna á

„tæknilegri ráðstöfun“ – án þess að skilja í raun hvað átt var við. Ég velti sérstaklega

fyrir mér samhengi þessarar greinar og 11. gr. sömu laga sem vernda rétt einstaklinga

til þess að gera eintök til einkanota. Ég sá ekki betur en að þessar greinar væru

ósamrýmanlegar. Til þess að skilja þetta betur skoðaði ég feril frumvarpsins á þingi. Í

greinargerð frumvarpsins (þskj. 222 á 132. löggjafarþingi, 2005–2006") segir m.a.:

Ljóst er að sú lögvernd skilvirkra tæknilegra ráðstafana sem ákvæðum
frumvarpsins er ætlað að tryggja tekur eingöngu til þeirra atriða er falla
undir einkaréttindi höfunda og annarra rétthafa. Ákvæðum frumvarpsins
um vernd tæknilegra ráðstafana er með öðrum orðum ekki ætlað að vernda
ýmsar ráðstafanir útgefenda hljóð- og myndrita til að skipta heiminum upp
í tiltekin markaðssvæði eða stjórna því að endurmiðlun slíkra verka geti
aðeins fram farið í tölvum með stýrikerfi af tiltekinni gerð. Þvert á móti
nær lögvernd tæknilegra ráðstafana er tengjast áþreifanlegum eintökum
hljóð- og myndrita eingöngu til þess að varna óheimilli eftirgerð þeirra.
Hafi eigandi hljóð- eða myndrits eignast það með lögmætum hætti og
tæknilegar ráðstafanir varna honum að nýta það vegna framangreindra
atriða telst vera um óheimila aðgangsstýringu að ræða sem ekki nýtur
verndar að höfundarétti. [Undirstrikun Ó.G.S.]

Þarna er raunar eingöngu rætt um hljóð- og myndrit en með lögjöfnun hlýtur að mega

fella rafbækur undir sömu skilyrði. Ég las einnig ræðu þáverandi menntamálaráðherra

þegar hún mælti fyrir frumvarpinu. Þar tók Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (2005)

undir það sem stendur í greinargerðinni og sagði m.a. að lagagreinin ætti eingöngu við

þegar varnirnar hindruðu óheimila notkun á höfundavörðu efni. Hún nefndi sem dæmi

að þetta mætti ekki verða til þess að einungis væri hægt að nota efni í tölvum með

ákveðnum stýrikerfum. Út frá greinargerðinni og lagatúlkun frummælanda

frumvarpsins sem um ræðir er athöfn Eiríks fullkomlega lögleg22 og myndi ég sjálfur

22 Hið minnsta ef þetta hefði átt sér stað á Íslandi. Eiríkur býr reyndar í Finnlandi og ég hef ekki kynnt

mér sambærileg lög þar í landi.
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ekki mæla á móti því að fólk gerði þetta sjálft ef tilgangurinn er innan ramma laganna.

Í raun virðist lagagreinin nefnilega fyrst og fremst banna sniðgöngu afritunarvarna ef

það er gert í því skyni að ná fram markmiðum sem eru hvort eð er ólögleg.
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Rafbókavefurinn

Markmiðið með Rafbókavefnum sjálfum er tvíþætt: Annars vegar að dreifa rafbókum

og hins vegar að dreifa upplýsingum um gerð rafbóka. Fyrir þá sem vilja sækja sér

bækur á það að vera svo einfalt að þeir geti einfaldlega smellt á hlekk í tækjum sínum

og þá halist rafbókin inn.

Vinnan við Rafbókavefinn fólst því í að setja upp vefinn sjálfan, að útbúa

rafbækur fyrir hann og að útbúa leiðbeiningar fyrir þá sem vildu annað hvort búa til

sínar eigin rafbækur eða búa til sína eigin útgáfu af þeim opnu rafbókum sem ég gerði

aðgengilegar.

Vefurinn

Fyrstu úrlausnarefnin þegar kom að vefmálum var að velja hýsingaraðila, nafn á

vefinn og lénið. Eftir að hafa skoðað hvaða lén voru í boði með uppflettingu á vef

ISNIC ákvað ég að lokum að lénið rafbokavefur.is væri gott og nafn vefsins sjálfs yrði

þá Rafbókavefurinn. Ég taldi að þetta yrði frekar auðvelt nafn og lén til að muna.

Nafnið er líka mjög lýsandi fyrir innihaldið. Ég tók næst, eftir að hafa borið saman

nokkra möguleika, ákvörðun um að kaupa þjónustu ef hýsingaraðila sem heitir 1984

ehf. Ég borgaði 17.660 krónur fyrir árið (innfaldar eru greiðslur fyrir skráningu og

afnot af léninu).

Vefkerfi

Þegar kom að vali á vefkerfi til þess að halda utan um Rafbókavefinn var ferlið stutt.

Ég hef í mörg ár séð um vef- og bloggsíður með WordPress23 bloggkerfinu og verið

ánægðari með það heldur en önnur vefumsjónarkerfi sem ég hef prufað. Reynsla mín

af kerfinu þýðir um leið að ég kann mjög vel á það. Það skiptir mig máli að

hugmyndafræðin á bak við WordPress er hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar.

Ég hef líka komist að raun um að til er mikið magn viðbóta (plugins) fyrir kerfið sem

hægt er að nota til að bæta möguleikum við grunnkerfið (WordPress, „About

23 http://wordpress.org/
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Wordpress“). Þannig hef ég oft látið mér detta í hug að það væri gaman að bæta

einhverju við kerfið og eftir leit komist að því að einhverjum öðrum hafði dottið það í

hug áður og búið til viðbót til að framkvæma hugmyndina. Það þýðir ekki að allar

viðbæturnar virki nákvæmlega eins og ég vildi en almennt gera þær nokkurn veginn

það sem ég þurfti.

Það er líka ákaflega auðvelt að setja upp WordPress kerfið. Ég einfaldlega sótti

pakka af vefnum og setti það á vef minn með hjálp FTP forrits. Síðan fór ég á

uppgefna vefslóð og fylgdi einföldu uppsetningarkerfi.

Ég setti þó kerfið ekki strax upp á léninu sem ég keypti fyrir Rafbókavefinn

heldur bjó ég til nokkuð sem oft er kallað „sandkassi“ í tölvuheiminum. Þetta var

einskonar tilraunavefur þar sem ég gat fiktað fram og til baka með viðbætur, útlit og

uppsetningu.

Viðbætur

Ég vissi strax að til þess að gera vefinn aðgengilegan þyrfti ég að setja upp nokkrar

viðbætur fyrir WordPress umsjónarkerfið. Ég gerði því vefleit að viðbótum sem

myndu henta. Ég læt vera að nefna þær viðbætur sem ég prufaði en notaði ekki.

Ég vildi fá upplýsingar um hve mörgum rafbókum hefði verið hlaðið niður og

um leið hvaða tegundum rafbóka væri hlaðið niður. Ég valdi þar viðbót sem heitir

Electric Studio Download Counter.24 Þessi viðbót telur fyrir mig niðurhöl á þeim

skráargerðum sem ég vel. Því miður datt þessi teljari út í rúma viku á tímabili eftir að

ég uppfærði WordPress kerfið. Það er staða sem alltaf getur komið upp við uppfærslu

á kerfinu og viðbótum. Ég hafði raunar prufað þessa uppfærslu áður í sandkassa

útgáfunni af vefnum en ekkert vandamál kom upp þar. Málið leystist þegar viðbótin

sjálf var uppfærð.

Á tímum félagsmiðla er nauðsynlegt að gera vefinn sýnilegan á þeim stöðum

sem fólk deilir sín á milli hlekkjum á áhugaverðar vefsíður. Ég setti upp slíka síðu á

Facebook enda er sá vefur, því miður að mínu mati, langvinsælastur félagsmiðla

24 http://wordpress.org/extend/plugins/electric-studio-download-counter/
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(nánar um það í kaflanum Samfélagsmiðlar). En það er betra að hafa tengingar í báðar

áttir þannig að ég setti upp viðbótina Like Box Widget for Facebook.25 Með þessari

viðbót setti ég kassa efst til hliðar á síðunni sem gerir fólki kleift að „líka við“ (like)

Rafbókavefinn á Facebook. Þar sjást líka myndir og fornöfn þriggja aðila sem hafa

valið að „líka við“ vefinn. Ef sá sem sér þennan kassa er tengdur við Facebook þá sér

hann þarna einstaklinga sem eru á hans vinalista (að því gefnu að einhver vinur hans

hafi valið að „líka við“ Rafbókavefinn).

Þegar kom að því að hlaða inn rafbókaskrám á vefinn kom í ljós að kerfið leyfir

ekki allar þær tegundir af skjölum sem ég notaðist við. Þá þurfti ég að finna viðbót

sem gerði mér kleift að breyta þessu. Ég fann þá viðbótina PJW Mime Config.26

Viðbótin sinnti sínu hlutverki og ég gat bætt við þeim skráargerðum sem ég vildi. Ég

þurfti líka að breyta stillingum í vefkerfinu til þess að hægt væri að niðurhala

rafbókarskjölum á réttan hátt með því að bæta skilgreiningum á þeim við í .htaccess

skrá. Þegar þessi stilling er röng kemur yfirleitt bara flæði af kóða í glugga vafrans.

Ég þurfti líka að endurtaka þessar breytingar í hvert skipti sem ný uppfærsla varð á

WordPress kerfinu.

Þó kerfið sem er innbyggt í WordPress til þess að setja inn skrár sé ágætt taldi ég

að það yrði fljótlegra að flytja skrárnar á vefþjóninn með FTP forriti og færa þær

síðan inn í vefkerfið. Til þess að koma þeim inn í kerfið þurfti viðbót og ég fann eina

slíka sem heitir Add From Server.27 Með hjálp þessar viðbótar gat ég flýtt fyrir

uppflutningi á skrám.

Í von um að lífga upp á vefinn og vekja athygli á rafbókum þar vildi ég setja inn

viðbót sem sýnir handahófsvaldar bækur af vefnum. Eftir að hafa prufað nokkrar

slíkar valdi ég Featured Page Widget.28 Með því gat ég sett bækur valdar af

handahófi til hliðar á forsíðu vefsins. Eftir að hafa prufað margar stillingar ákvað ég

að hafa tíu rafbækur sýnilegar hverju sinni. Þar sést titill bókar, forsíðumynd og

25 http://wordpress.org/extend/plugins/like-box-widget-for-facebook/

26 http://wordpress.org/extend/plugins/pjw-mime-config/

27 http://wordpress.org/extend/plugins/add-from-server/

28 http://wordpress.org/extend/plugins/featured-page-widget/
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stuttur texti. Þessar upplýsingar fær viðbótin frá aðalsíðu hverrar rafbókar og vísar um

leið á þá síðu. Til þess að láta kápu birtast þarf hún að vera stillt sem „featured image“

fyrir færslu rafbókarinnar. Í þessu yfirliti vildi ég láta birtast hlekk sem hægt væri að

smella á strax til þess að hala niður rafbókinni sjálfri en viðbótin leyfði ekki þann

möguleika. Eftir uppfærslu á WordPress kom upp vandi með þessa viðbót þannig að

ég setti tímabundið upp Random One Cat Widget29 sem sýnir titla á fimm bókum í

einu.

Ég tók þá ákvörðun að ég vildi að hver sem er gæti skrifað athugasemd á vefinn

– hvort sem það væri til að spyrja eða gagnrýna. Reynsla mín af umsjón bloggkerfa

hefur kennt mér að kerfi sem er opið á þann hátt krefst þess að þar séu settar inn

ruslpóstsíur því það er til fullmikið af fólki sem vill selja pillur eða klám með öllum

mögulegum aðferðum. Ég leitaði og fann ruslpóstsíuna Spam Free Wordpress.30

Sían virkar þannig að þeir sem vilja skrifa athugasemdir þurfa að afrita ákveðið

lykilorð á milli reita til þess að geta sent inn athugasemdir. Ég hefði kosið að finna

betri vörn sem byggði frekar á þeim forsendum að þekkja vafasöm orð eða hegðun.

Því miður fann ég enga slíka sem virkaði nægilega vel. Ef ég finn slíka vörn í

framtíðinni mun ég skipta þessari viðbót út.

Útlit og uppsetning

Þegar kom að vali á útliti vefsins hafði ég mjög ákveðnar skoðanir. Ég vildi fyrst og

fremst hafa það einfalt. Ég vildi að það virkaði vel í smærri tækjum og þá fyrst og

fremst rafbókalesurum og spjaldtölvum.

Á sama hátt og WordPress leyfir hverjum sem er að búa til viðbót fyrir kerfið þá

getur hver sem er búið til „útlitsþema“ (theme). Það þýðir að til eru ótal

útlitsmöguleikar fyrir WordPress (WordPress, „About Wordpress“). Ég þurfti þó ekki

að leita langt. Með WordPress fylgja ákveðin útlitsþemu og ég valdi annað þeirra sem

heitir Twenty Eleven (ég nota núna útgáfu 1.3). Ég valdi það eftir að hafa skoðað

hvernig það kom út í vafra Kindle rafbókalesara míns. Útlitsþemað er þannig sett upp

29 http://brokencrust.com/plugins/random-one-cat-widget/

30 http://wordpress.org/extend/plugins/spam-free-wordpress/
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að þegar kerfið veit að verið er að nota vafra í einhverju smátæki þá einfaldast útlitið

þannig að hliðarreinin á vefnum dettur út. Ég gat breytt stillingunum á þann hátt að

„höfuð“ vefsins varð frekar umfangslítið, sem mér fannst skipta máli. Það að

útlitsþemað er unnið af WordPress ætti það að geta virkjað alla möguleika sem eru í

kerfinu og ætti því ekki að verða úrelt eftir uppfærslu. Þetta útlit bauð líka upp á

mikinn sveigjanleika í valmyndakerfinu sem birtist efst á síðunum. Einnig má segja að

hér spili inn í ákveðið fagurfræðilegt viðhorf mitt til vefhönnunar þar sem mér þykir

einfaldleikinn fallegastur.

Þegar ég hafði valið útlit kom að því að ákveða hvernig vefurinn væri uppsettur –

hvar og hvernig síður vefsins ættu að vera og hvernig hægt væri að nálgast þær. Ég

vildi hafa þessa uppbyggingu rökfasta.

WordPress er í raun með tvær mismunandi tegundir af „vefsíðum“. Annars vegar

það sem heitir „færsla“ (post) og hins vegar það sem kallast „síða“ (page). Fyrrnefnda

tegundin af er tilkomin vegna uppruna WordPress sem bloggkerfis. Þetta eru því í

raun síður undir bloggfærslur sem fjalla um hugðarefni líðandi stundar og færast síðan

aftar í röðinni eftir því sem nýjar slíkar færslur birtast. Hin tegundin er fyrir síður sem

eru alltaf á ákveðnum stað í vefskipulaginu og eru mögulega uppfærðar oftar.

WordPress býr sjálfkrafa til eina bloggfærslu og eina síðu þegar kerfið er sett upp.

Þessi staka síða sem er sett upp er þá undir upplýsingar um bloggið sjálft eða höfund

þess. Hún er þá yfirleitt aðgengileg í gegnum valmyndakerfi síðunnar. Bloggfærslur

eru hins vegar aðgengilegar í gegnum „skjalasöfn“ (archive) vefsins.

Upphaflega ætlaði ég að setja rafbækurnar hverja fyrir sig á „síðu“ á vefnum en

ekki sem færslu. Ég áttaði mig hins vegar fljótt á því að það væri ekki jafn góð

hugmynd og ég hafði hugsað mér. Uppsetning kerfisins virkar þannig að þegar sett er

inn ný færsla þá birtist hún efst á vefnum. Þar sem ég vildi vekja athygli á nýjum

rafbókum um leið og þær kæmu í kerfið vildi ég að þær birtust í yfirlitinu. Það er ekki

hægt nema rafbækurnar séu hverjar um sig settar í færslu. Það væri óþægileg

tvítekning að skrifa nýja færslu um hverja rafbók um leið og hún væri sett inn sem

síða. Annað sem skipti máli í þessu vali var að ég vildi nota innbyggt flokkunarkerfi

(categories) WordPress.
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Flokkakerfi WordPress virkar þannig að hægt er að velja flokk (einn eða fleiri)

fyrir hverja færslu (en ekki síðu) sem sett er inn í kerfið. Þegar flokkur er valinn er

hægt að setja inn alveg nýjan flokk eða velja einhvern flokk sem hefur áður verið

settur inn. Hægt er að raða flokkunum í stigveldi þannig að þeir skiptist í yfirflokka og

undirflokka. Það er auðvelt að breyta flokkum eftir á og umraða stigveldinu inni í

vefstjórnarkerfinu. Það er eiginlega ekki hægt annað en að nota þetta kerfi til að

skipuleggja vefinn.31 Niðurstaðan varð því sú að nota færslukerfið undir rafbækurnar.

Síður sem innihalda upplýsingar sem eru líklegar til þess að vera uppfærðar eru aftur á

móti settar inn sem WordPress „síður“. Þetta á til dæmi um við um síður með

leiðbeiningum fyrir notendur vefsins.

Valmyndakerfið á Rafbókavefnum.

31 Sér í lagi þegar sá sem vinnur að þessu er bókasafns- og upplýsingafræðingur sem hefur unnið við að

skrá bækur í bókasafnskerfið Gegni
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Ég reyndi að hafa flokkunarkerfið einfalt. Það eru í raun ekki mjög margar

tegundir af bóka á Rafbókavefnum. Ég taldi rétt að leyfa bókum að falla í fleiri en

einn flokk – jafnvel yfir- og undirflokk – því þá gætu notendur einfaldlega þrengt og

víkkað val sitt til að fá fleiri eða færri bækur. Það þýðir að flokkurinn íslensk fornrit

inniheldur allar bækur sem eru flokkaðar sem Íslendingasögur og þar að auki bækur

eins og Heimskringlu og Jómsvíkingasögu sem falla ekki í þrengri flokka. Þær bækur

sem hafa höfund falla líka í flokk sem er nefndur eftir þeim höfundi. Allar rafbækur

eru merktar flokknum rafbækur sem gerir það að verkum að hægt er að fá yfirlit yfir

allar bækur á vefnum (raunar þarf að fletta síðum til að sjá þær allar enda væri erfitt

að birta yfir hundrað bækur á einni síðu nema ef bara um titla þeirra væri að ræða).

Flokkur Fjöldi færslna

Rafbækur 104

- Höfundar

-- Benedikt Gröndal 1

-- Bertrand Russell 1

-- Edgar Allan Poe 1

-- Eiríkur Örn Norðdahl 1

-- Jón Thoroddsen 2

-- Jón Trausti 11

-- Mark Twain 2

-- Sigurjón Pálsson 1

-- Torfhildur Hólm 1

-- Þorgils gjallandi 2

- Íslensk fornrit 80

-- Fornaldarsögur Norðurlanda 34

-- Íslendingasögur 42

- Skáldverk 20

-- Smásögur 3

-- Spennusögur 1

- Trúarbrögð 2

Í WordPress kerfinu er grunnstillingin sú að nýjar færslur koma inn á vefslóð

sem er byggð upp á dagsetningunni sem hún er skrifuð. Þannig yrði ný færsla á
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Rafbókavefnum t.d. svona: rafbokavefur.is/2012/03/07/titill-a-faerslu/. Þetta þótti mér

ekki hentugt kerfi. Ég stillti því kerfið þannig að ný færsla birtist á slóð sem er byggð

á yfirflokknum sem færslan tilheyrir. Af þessum sökum er slóðin á síðuna með

rafbókinni Vopnfirðingasögu svona: rafbokavefur.is/rafbaekur/vopnfirdinga-saga/.

Slóðin er því tiltölulega gegnsæ notandanum. Ef notandinn strokar út síðasta hluta

slóðarinnar kemst hann á síðu sem er með yfirlit yfir þær rafbækur sem eru á vefnum

(allar sem hafa flokkunina „rafbækur“). Ég þurfti reyndar að breyta grunnstillingum í

WordPress til þess að slóðin yrði svona einföld. Að öðrum kosti hefði slóðin verið

lengri og innihaldið orðið „categories“.

Eitt og sér dugar lítið að hafa vefslóðir gegnsæjar, því góður vefur hlýtur að

byggja á einhvers konar valmyndakerfi. Valmyndakerfið í því útlitsþema sem

Rafbókavefurinn notar birtist efst á síðunni. Þessu kerfi fylgir þó einn vandi: Það er

byggt upp á þeirri hugmynd að þar sé leitað eftir síðum en ekki færslum og

rafbækurnar á vefnum eru settar inn sem færslur. Lausnin á vandamálinu er aftur á

móti einföld. Í vefstjórnarkerfinu er hægt að setja inn eigin hlekki í valmyndina sem

ég gerði með því að setja inn hlekki sem eru byggðir á flokkunarkerfinu. Þannig setti

ég t.d. inn flokkinn rafbækur í valmyndina. Hægt er að smella beint á hann eða velja

einhvern undirflokkinn svo sem íslensk fornrit. Þá er einnig hægt að smella beint á

eða velja undirflokk sem heitir Íslendingasögur. Þannig er hægt að fara á víðasta

flokkinn eða þann þrengsta. Sá víðasti inniheldur allar bækurnar en sá þrengsti

einungis þær sem falla undir þann flokk. Ég setti

líka inn í valmyndina hlekki á aðrar upplýsingar

um vefinn og á leiðbeiningar sem eru þar.

Þegar á leið sá ég að ég þyrfti eitthvað merki

fyrir vefinn og bjó því til afar einfalda mynd með

nafni vefsins. Merkið þjónar t.d. þeim tilgangi að

lífga upp á vefinn þegar tengt er á hann af

samfélagsmiðlum.
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Samfélagsmiðlar

Á veraldarvefnum er mikið framboð af efni og því skiptir máli að geta nýtt þau tól

sem í boði eru til að koma Rafbókavefnum á framfæri. Hér koma inn hinir svokölluðu

samfélagsmiðlar (social media). Þó þessir miðlar séu til í öllum stærðum og gerðum

þá gnæfir einn yfir þá alla: Facebook. Það var því augljóst að Rafbókavefurinn þyrfti

að hafa einhverja tengingu inn á þann vef. Þá væri hægt að nota deilingarmöguleika

vefsins til að dreifa upplýsingum um vefinn og efni hans. Ég stofnaði síðu á Facebook

fyrir Rafbókavefinn og deildi sjálfur hlekk á þá síðu á mínum eigin aðgangi.

Það var hins vegar ekki nóg að opna Facebook síðu og gera fólki kleift að „líka“

við Rafbókavefinn. Ég þurfti að gera þá síðu lifandi á þann hátt að fólk gæti deilt efni

af henni áfram og þannig vakið athygli á vefnum sjálfum. Fyrsta skrefið í þessari

tengingu var að setja upp viðbót á síðuna sem heitir RSS Graffiti.32 Þessi viðbót

tengir sig við RSS straum af Rafbókavefnum. Þessi straumur er listi yfir færslur af

vefnum og uppfærist sjálfkrafa þegar nýtt efni er sett inn. Þegar þessi viðbót hefur

verið stillt kemur ný færsla inn á Facebook síðuna í hvert skipti sem ný færsla er sett

inn á Rafbókavefinn. Færslan er stytt útgáfa af þeirri upprunalegu og vísar Facebook

notendum áfram á Rafbókavefinn ef þeir smella á hlekk sem fylgir. Með þessu er því

komin sjálfkrafa dreifing efnis inn á Facebook. Þeir sem hafa „líkað“ við síðuna á

Facebook hafa möguleika á að taka efnið og deila því áfram. Ég setti, eins og ég hef

áður nefnt, upp kassa á Rafbókavefnum sem tengir þaðan inn á Facebook síðuna. Ég

ákvað líka að nota Facebook síðuna til að deila efni sem mér fannst áhugavert í

tengslum við rafbækur. Það er bæði hugsað til að uppfræða og til þess að halda lífi í

síðunni, sem getur orðið til þess að fleiri fara að fylgjast með því sem þar er að gerast.

Til að gera þessa Facebook síðu aðgengilegri valdi ég á hana nafn sem myndi sjást í

vefslóð hennar. Leitin að rétta heitinu var erfið þar sem Facebook hafnaði öllu sem

innihélt einhverja mynd orðsins rafbók (raunar án broddstafsins) – þar á meðal

augljóslega heiti vefsins sjálfs. Ég veit ekki hvað olli þessu. Helst dettur mér í hug að

þetta sé dónalegt orð á einhverju tungumáli sem ég þekki ekki. En að lokum valdi ég

32 https://apps.facebook.com/rssgraffiti/
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heitið „vefurinn“ og því er hægt að nálgast þessa síðu á hinni hógværu slóð

https://www.facebook.com/vefurinn.

Ég skráði líka RSS straum Rafbókavefsins á Blogggáttina.33 Sá vefur sýnir

nýjustu færslur af mörgum bloggum, vefritum, fjölmiðlum og öðrum vefmiðlum sem

bjóða upp á RSS straum. Ég nota þennan vef sjálfur mikið til að fylgjast með nýju efni

frá bloggurum sem ég les og hef þar að auki þau tengsl við vefinn að ég var

ráðgefandi um hvernig vefurinn ætti að virka þegar hann var upprunalega hannaður.

Að lokum má nefna að ég hef líka notað mitt eigið blogg til að vekja athygli á

Rafbókavefnum og þar að auki aðeins ýtt við vinum mínum úr hópi bloggara að gera

hið sama.

Leitarvélar

Við uppsetningu á vefnum hugsaði ég mikið um hvernig ég gæti haft vefinn skýran

fyrir leitarvélar sem gætu leitt væntanlega notendur á hann. Hér treysti ég á reynslu

mína á sviði vefstjórnar og vefsumjónar. Ég einblíndi nokkuð á leitarvélina Google

sökum yfirburðarstöðu hennar. Ég hugsaði mikið um hvaða orð ég þyrfti að hafa

áberandi á síðunni til þess að Google sæi út að þau væru lykilorð fyrir efni síðunnar.

Ég komst að þeirri niðurstöðu að nota orðin „íslenskar rafbækur“ þar sem ég taldi

líklegt að það væri frasi sem fólk myndi skrifa í leitarvélina. Ég vildi líka að þegar

vefurinn kæmi upp í leitarvélinni myndi fólk sjá að þessar bækur væru aðgengilegar

án gjalds og yrði þar af leiðandi líklegra til að fara inn á vefinn. Ég ákvað að nota

hugtakið „opinn aðgangur“ þarna. Ég tel ekki líklegt að fólk leiti beinlínis að þeim

orðum en þau lokka fólk inn. Það var því niðurstaða mín að hafa undirtitil vefsins

„Íslenskar rafbækur í opnum aðgangi“. Það þýðir að titill vefsins í heild er

„Rafbókavefurinn: Íslenskar rafbækur í opnum aðgangi“ og sá titill sést þegar

vefurinn kemur upp í leitarniðurstöðum.

33 blogg.gattin.is
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Gerð rafbóka og leiðbeininga

Fljótlega eftir að ég keypti Kindle rafbókalesarann minn fór ég að skoða hvernig

rafbækur væru gerðar. Ég las mér til um ólíkar gerðir rafbóka og hver væru einkenni

þeirra. Ég las um forrit sem gætu búið til og breytt rafbókum milli tegunda. Ég hafði

líka tekið inn forrit til að halda utan um rafbækurnar mínar. Ég gerði tilraunir til þess

að búa til rafbækur úr mínum eigin skjölum og annarra. Þetta gerði ég löngu áður en

ég hafði ákveðið að vinna þetta lokaverkefni en það myndaði í raun

þekkingargrunninn sem ég hef byggt á í verkefninu.

Opnar rafbækur og samvinnuhöfundar

Helsta ástæða þess er að ég vildi hafa á vefnum leiðbeiningar um hvernig ætti að

vinna rafbækur er sú að ég vildi að hægt væri að vinna áfram með þær skrár sem ég

hefði búið til (þær sem eru gengnar úr höfundarétti). Ég vildi þó einnig hvetja fólk til

að taka sjálft þátt í rafbókabyltingunni – hvort sem er í gegnum Rafbókavefinn eða

aðra dreifingaraðila.

Hugmyndin um opnar rafbækur sem hver sem er getur breytt er mjög tengd

hugmyndafræðinni um frjálsa og opna menningu. Ég sé fyrir mér t.d.

framhaldsskólakennara sem hafa kennt Njálu í áraraðir og þekkja söguna nægilega vel

til þess að setja inn skýringar og spurningar sem geta hjálpað nemendum þeirra þegar

þeir lesa bókina. Ég vona að hægt verði að taka það skref að kennari sem hefur búið

til sína útgáfu af Njálu geri öðrum hana aðgengilega með opnum

höfundaréttarskilyrðum þannig að það sé hægt að gera jafnvel enn betri og

áhugaverðari útgáfur. Þeir sem hafa þekkingu til geta bætt við myndum og jafnvel,

þegar rafbókagerðarforrit hafa þróast aðeins meira, margmiðlunarefni. Þannig getur

hver og einn lagt til heildarinnar og boltinn rúllar áfram. Síðan gætu orðið til margar

ólíkar útgáfur sem allar eru komnar af sömu rót. Það væri síðan hægt að blanda þeim

útgáfum saman. Frjálst og opið kennsluefni.

Það má þó líka fara formlegri leiðir og stofna einhvers konar ritnefndir eða

tilnefna ritstjóra. Vissulega þarf einhvers konar gæðastýringu en hún kemur jafnvel

sjálfkrafa þegar fólk „kýs með fótunum“. Í skólastarfi verða kennarar síur á það efni

sem á að nota. Þegar kemur t.d. að skólum þá eru allar líkur á að námsbækur verði
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valdar út frá því hverjir hafa skrifað þær, breytt þeim og bætt þær. Opin samvinna þarf

ekki að þýða minni kröfur heldur getur hún gert meiri kröfur.34

Forrit

Eftir að hafa lesið mér til um ólíkar gerðir rafbóka komst ég að þeirri niðurstöðu, sem

ég tel nær óumflýjanlega, að réttast sé að búa til rafbækur í hinu opna Epub sniði. Þar

skiptir tvennt höfuðmáli. Hver sem er getur búið til forrit og tæki sem opna og vinna

með opinn staðal og langflestir hafa valið þetta form. Rafbækur á þessu sniði er hægt

að opna í tækjum frá Apple, Kobo og Barnes & Noble. Þar að auki hafa flestir

íslenskir bókaútgefendur valið þetta form. Því snerist leit mín að forriti til að búa til

rafbækur um það að finna forrit sem væri gott að búa til og vinna með Epub skrár.

Til þess að fá upplýsingar um forrit sem vinna með Epub bækur las ég mér m.a.

til á Wikipediu. Á síðunni um Epub sniðið komu fram upplýsingar um ólíkar gerðir

forrita til að búa til bækur á því sniði og hvað aðgreindi þau. Þar komu m.a. fram

upplýsingar um forritið Sigil.35 Um forritið stendur á Wikipediu að það sé frjálst og

opið. Forritið var til fyrir þrjár helstu gerðir stýrikerfa (Windows, Apple og Linux).

Þar var því líka haldið fram, og ég hef ekki enn séð neitt sem afsannar þá fullyrðingu,

að forritið sé það eina sem geti opnað og unnið með tilbúnar Epub skrár.36 Það þýðir

að hver sem er getur notað forritið til þess að opna hvaða Epub skrá sem er af annarri

útgáfu staðalsins (Wikipedia, „Epub“). Þegar ég las mér meira til komst ég líka að því

34 Rétt er að taka fram að ég tel ekki að þetta eigi endilega að vera ólaunuð vinna en líklega þarf að

finna aðrar leiðir til þess að borga fólki heldur en þá að t.d. Námsgagnastofnun borgi fólki bein

höfundalaun. Það má t.d. hugsa sér að svona vinna verði felld inn í kjarasamninga kennara. Hér er

mögulega einhvers konar afturhvarf til þess tíma þurfti að treysta á „góðvild og göfuglyndi“ höfðingja

en kannski hvarf sá tími aldrei þó höfðingjarnir væru orðnir útgefendur og ráðamenn sem úthluta

styrkjum, útgáfusamningum og listamannalaunum. Það má líka höfða til almennings eins og Eiríkur

Örn gerði með bókina Ást er þjófnaður.

35 http://code.google.com/p/sigil/

36 Ég nefni Wikipediu þrátt fyrir að vita vel að það sé ekki talið til fyrirmyndar að vísa í þann vef í

lokaverkefnum. Ég væri hins vegar óheiðarlegur ef ég skýrði ekki satt og rétt frá hvernig ég valdi þetta

forrit. Ég set líka varnagla við þau atriði sem ég hef ekki fengið beinlínis staðfest á öðrum stöðum. Ég

gat sannreynt sjálfur að forritið er frjálst og opið, að það virkar í þeim stýrikerfum sem nefnd voru í

Wikipediufærslunni og að það getur opnað og unnið með tilbúnar Epub skrár.
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að stefna þróunaraðila er að forritið muni styðja þriðju útgáfu Epub staðalsins

(user_none, 2011).

Eftir að hafa notað Sigil í nokkurn tíma við mitt eigið rafbókargerðarfikt komst

ég að þeirri niðurstöðu að það væri rétta forritið fyrir mig og Rafbókavefinn. Þegar

forritið opnast sést vinstra megin á skjánum innviði sjálfrar rafbókarinnar. Það sést

hvernig bækurnar eru brotnar niður í ólíka „kafla“ og hægt er að vinna með hvern

kafla fyrir sig. Það er hægt að bæta við skjölum í rafbókina, bæði texta og myndum.

Sigil hefur svokallað WYSIWYG (what you see is what you get) viðmót þar sem

hægt er að vinna með textann mjög nálægt því eins og hann mun sjást í lokaútgáfunni.

Einnig er hægt að vinna í kóðanum sjálfum á bak við skjalið sem hentar þeim sem

hafa reynslu af að vinna með html kóða. Þar að auki er hægt að vinna með bæði

viðmótin á sama tíma. Forritið getur líka útbúið lýsigögn fyrir rafbækurnar. Sigil getur

búið til Epub rafbók frá grunni eða unnið hana upp úr html- eða textaskjölum. Hið

síðarnefnda er þægilegt þar sem mörg ritvinnsluforrit (t.d. Microsoft Word) geta keyrt

út skjöl á html-formi. Þá færast mikilvægustu uppsetningaratriðin inn með skjalinu.

Þar er ég að tala t.d. um leturbreytingar, myndir og fyrirsagnir. Sigil notar einmitt

fyrirsagnir til þess að búa til efnisyfirlit fyrir rafbókina.

Þegar ég hóf undirbúninginn fyrir uppsetningu Rafbókavefsins vann ég með þá

tilgátu að rafbókalesarar af Kindle gerð væru algengasta tól þeirra sem læsu rafbækur

á Íslandi (og sá fljótt á niðurhalstölum að það væri líklega rétt). Ég taldi því

nauðsynlegt að bjóða upp á rafbækur á sniði sem hentaði fyrir þá lesara. Ég komst að

þeirri niðurstöðu að rétta skráarsniðið fyrir þessa lesendur væri Mobipocket. Ég

prófaði reyndar fyrst forrit sem Amazon sjálft býður upp á og kallast KindleGen37 en

komst fljótt að þeirri niðurstöðu að það væri alltof flókið í notkun. Ég tók því þá

ákvörðun að nota forritið Calibre38 til að breyta Epub rafbókum í Mobipocket

rafbækur sem Kindle getur opnað.

Ég hef notað Calibre til að sjá um mitt eigið safn af rafbókum nærri frá upphafi.

Það hefur þann kost að geta breytt rafbókum úr einu sniði í annað. Þannig hef ég t.d.

37 http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000234621

38 http://calibre-ebook.com/
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notað það til að búa til Mobipocket skjöl fyrir rafbókalesarann minn.

Notendaviðmótið er þægilegt og auðvelt að vinna með margar bækur í einu. Þar að

auki hafa verið búnar til viðbætur við forritið sem bæta við möguleikum. Valið var því

nokkuð auðvelt. Það var líka mikilvægt að forritið er frjálst og opið. Sú viðbót sem ég

notaði mest við gerð rafbóka og umsýslu Rafbókavefsins í Calibre kallast Generate

Cover39 sem, eins og nafnið gefur til kynna, býr til forsíður á rafbækur.

Ég kynnti mér einnig þann möguleika að nota viðbótina Writer2ePub40 sem

virkar með LibreOffice Writer41 ritvinnsluforritinu. Ég notaði þessa viðbót ekki

mikið við gerð rafbóka fyrir þetta verkefni þó það sé að mörgu leyti ákaflega

hentugt.42

Þegar koma að tilraunum mínum í ljóslestri (OCR) á texta fékk ég aðgang að

forriti sem heitir Omnipage.43 Það var alveg ótrúlega öflugt í að skilja íslenskan texta

en þó enn öflugra við að læra því hægt var að láta forritið æfa þá bókstafi sem það

þekkti ekki fyrir.

Síðast en ekki síst notaði ég textavinnsluforrit sem heitir NoteTab Light.44

Leiðbeiningar

Í von um að skapa frjóan jarðveg fyrir rafbókaútgáfu ákvað ég að setja inn

leiðbeiningar fyrir notendur. Veigamesti hluti leiðbeininganna fjallar um gerð rafbóka.

Þannig á hver sá sem er með staðgóða tölvuþekkingu að geta nýtt sér þessar

leiðbeiningar til þess að búa til rafbók frá grunni. Þar að auki ætti fólk að geta tekið

opnar rafbækur af vefnum og breytt þeim að vild. Ég lét líka inn upplýsingar um

39 http://www.mobileread.mobi/forums/showthread.php?t=124219

40 extensions.services.openoffice.org/en/project/Writer2ePub

41 http://www.libreoffice.org/

42 Þess má geta að tilraunastarfsemi mín með þessa viðbót varð til þess að ég fór að nota hinn frjálsa

hugbúnað LibreOffice Writer frekar en Microsoft Word. Hugmyndin um frjálsa menningu var farinn að

ná nokkrum tökum á mér.

43 http://www.nuance.com/for-business/by-product/omnipage/index.htm

44 http://www.notetab.com/ - Raunar nota ég útgáfu 4.95 frá árinu 2003 þar sem mér þykja nýrri útgáfur

af forritinu verri.
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hvernig rafbókaformið meðhöndlar myndir og neðanmálsgreinar. Hið síðarnefnda er

sérstaklega mikilvægt þegar fræðimenn vilja koma skrifum sínum á rafrænt form.

Ég setti einnig inn grunnupplýsingar um hvernig mætti nota Rafbókavefinn í

nokkrum tækjum. Þar sem ég hafði ekki aðgang að öllum tækjum treysti ég á

ábendingar frá vinum og kunningjum sem áttu aðrar tegundir af tækjum en ég. Þá setti

ég líka inn upplýsingar um höfundarétt.

Höfundaréttarskilmálar

Þar sem ég hef í raun ekki lagt sérstaklega mikið frá sjálfum mér í þær rafbækur sem

ég útbjó tel ég ekki að ég hafi sjálfur einhvern höfundarétt á þeim. Ég tók texta sem

komnir voru úr höfundarétti og breytti fyrst og fremst formi hans. Það er þó rétt að líta

til höfundalaga til að rökstyðja þessa skoðun mín.

Sú grein sem gæti verið túlkuð þannig að ég eignist einhvern höfundarétt á efni

Rafbókavefsins er þessi:

5. gr. Sá, sem þýðir verk, aðhæfir það tiltekinni notkun, breytir því úr
einni grein bókmennta eða lista í aðra eða framkvæmir aðrar aðlaganir á
því, hefur höfundarétt að verkinu í hinni breyttu mynd þess. Ekki raskar
réttur hans höfundarétti að frumverkinu.

Nú hefur verk verið notað sem fyrirmynd eða með öðrum hætti við gerð
annars verks, sem telja má nýtt og sjálfstætt, og er þá hið nýja verk óháð
höfundarétti að hinu eldra.

Einhverjir gætu litið svo á að rafbókagerð mín sé að aðlögun að nýju formi. Páll

Sigurðsson (1994, 84-87) bendir hins vegar á að í lagagreininni sé t.d. verið að ræða

formbreytingu eins og að breyta skáldsögu í leikrit. Þannig yrði til nýtt verk sem stæði

óháð því sem byggt er á. Í greininni er verið að vísa í einhvers konar sköpun – hið

minnsta endursköpun – úr eldra efni. Það myndi t.d. ekki skapa nýjan höfundarétt ef

ég myndi ljósrita bækur Jóns Trausta eða pikka upp texta þeirra. Þar er ekki um að

ræðandi skapandi breytingu á verkinu. Það mætti frekar kalla breytinguna vélræna.

Önnur grein sem mætti túlka sem vernd á verkum Rafbókavefsins er sú

fimmtugasta sem ver þá sem setja upp gagnasöfn og gildir í 15 ár. Ég hefði þá:

„einkarétt til eintakagerðar eða birtingar verks í heild eða að verulegum
hluta. Endurtekinn og kerfisbundinn útdráttur og/eða endurnýting
óverulegs hluta af gagnagrunni er óheimil ef þær aðgerðir stríða gegn
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venjulegri nýtingu hans eða ganga með óeðlilegum hætti gegn réttmætum
hagsmunum framleiðenda gagnagrunnsins.“

Þann einkarétt sem hér er kveðið á um get ég auðveldlega gefið frá mér með því að

lýsa yfir að mér þykir eðlilegt að endurnýta og endurbirta sem mest af efni

Rafbókavefsins sem oftast.

Rafbókavefurinn sjálfur er hvorki upphaf né endir þeirrar hugmyndafræði sem ég

hef unnið verkefnið eftir. Ég gef t.d. hverjum sem er leyfi til að nota leiðbeiningarnar

af vefnum. Þá má hver sem er búa til eigin útgáfu af leiðbeiningum mínum - sem yrðu

þá vonandi betri en upprunalega útgáfan. Rafbókavefurinn hefur engan einkarétt á

dreifingu á rafbókunum sem ég hef búið til fyrir þetta verkefni enda myndi það vinna

gegn tilganginum. Ég vil gefa þessum textum nýtt líf og það líf á ekki að vera háð

einum vef sem gæti allt eins horfið einn góðan veðurdag. Til þess að leggja áherslu á

þetta bjó ég til pakka af rafbókum af vefnum til að dreifa. Annars vegar þjappaða skrá

sem hægt er að taka beint af vefnum og hins vegar bjó ég til pakka sem ég setti í

dreifingu í gegnum vefinn The Pirate Bay. Hið síðarnefnda var líka gert í tengslum

við umræðuna sem hefur verið í íslensku samfélagi um læsi unglingsdrengja. Ef

maður spyr sig hvernig sé hægt að koma efni til þessarar drengja á þeirra forsendum

er heiðarlega svarið líklega að svokallaðar torrent-síður séu ágætur miðill.45

Þó ég hafi ekki höfundarétt á rafbókunum sem ég hef búið til eru allar líkur á að

þeir sem bæti efni í þessar rafbækur geti áskilið sér rétt til að stjórna hvað verður gert

með það efni. Strangar hömlur frá þessum aðilum myndu ganga gegn þeim anda sem

þetta verkefni er byggt á. Það er því hægt að líta til Creative Commons leyfa til að

halda afleiðum þessa efnis í léni frjálsrar og opinnar menningar.

Creative Commons leyfi eru í raun tölvuvert fjölbreytt. Til að ná þeim

markmiðum sem ég tel eftirsóknarverð með afleiðuverk af þeim rafbókum sem ég hef

45 Rétt er að taka fram að dreifing á efni sem fellur utan höfundaréttar getur ekki talist brjóta í bága við

lög þó svo að það sé gert í gegnum vef sem er alræmdur fyrir brot á höfundalögum. Þessi vettvangur

var fyrst og fremst valinn vegna þess að hann er opinn hverjum sem er. Mér var tjáð að pakkinn hafi

farið í dreifingu á lokuðum íslenskum torrentvef og hefði verið halað þar niður að minnsta kosti

fjögurhundruð sinnum.
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búið til úr textum sem eru komin úr höfundarétt myndi ég mæla með eftirfarandi CC

leyfi: BY-NC-SA.

BY þýðir að geta skuli höfundar – táknað með mynd af manni. NC skilyrðir að

ekki megi hafi fjárhagslegan ávinning af drefingu verksins – táknað með yfirstrikuðu

evrumerki. SA er frelsisskilyrðing eða svokallað „copyleft“ (sjá kaflann Ný hugsun í

höfundaréttar- og einkaleyfamálum) sem táknar að það verði að nota áfram sömu

skilyrði á afleiddum verkum – táknað með öfugu c (Creative Commons Iceland, „CC

á þitt verk“).

Uppruni efnis

Þeir textar sem ég notaði í rafbókagerð voru langflestir komnir frá Netútgáfunni. Þar

var um að ræða íslenskt efni sem komið var úr höfundarétti. Það voru fyrst og fremst

íslensk fornit en einnig skáldverk frá nítjándu öld og upphafi þeirra tuttugustu. Til

þess að auka aðeins fjölbreytnina tók ég einnig þýðingar sem birst höfðu í íslenskum

tímaritum og blöðum í lok nítjándu aldar. Þar var um að ræða sögur eftir Mark Twain

og Edgar Allan Poe. Þetta efni er allt opið hverjum þeim sem vill vinna meira með

það.

Frá upphafi hef ég boðið hverjum sem er að senda mér rafbækur til að dreifa á

vefnum. Ég falaðist sérstaklega eftir tveimur rafbókum en eina fékk ég senda frá aðila

sem ég þekkti ekkert til. Ég setti líka inn eina bók sem ég ritstýrði sjálfur – Andlegt

sjálfstæði. Eiríkur Örn Norðdahl leyfði mér að setja Ást er þjófnaður á vefinn (þó hún

hafi raunar ekki verið hýst á vefnum heldur var eingöngu hlekkur á síðu Eiríks sjálfs –

þetta var til að leyfa honum sjálfum að halda utan um niðurhal á bókinni). Frá

fyrrverandi yfirmanni mínum af Þjóðarbókhlöðunni Ívari Jónssyni fékk ég þýðingu

hans af ritgerð Bertrand Russell Af hverju ég er ekki kristinn en þá bók setti ég sjálfur
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á rafbókarform. Ég fékk síðan sent boð um að setja bókina Klæki eftir Sigurjón

Pálsson á vefinn og þáði það að sjálfsögðu.46

Að búa til rafbók

Það er rétt að taka fram að markmiðið með Rafbókavefnum var aldrei að búa til

frábærar rafbækur heldur „nógu góðar“. Ég vona að þetta sé ekki túlkað sem

metnaðarleysi, því hugsunin er einfaldlega sú að með verkefninu geti ég komið

þessum textum á form þar sem hægt sé að njóta þeirra og mögulega að vinna áfram

með þá ef einhverjir kjósa.

Langflestar rafbækur sem ég bjó til fyrir Rafbókavefinn eru unnar úr textum frá

Netútgáfunni. Þar sem Sigil getur opnað html-skjöl (vefsíður) þá vistaði ég sögurnar

beint af vefnum. Ég opnaði síðan skjölin í textavinnsluforritinu NoteTab – oft mörg í

einu – til að vinna með kóðann hráan. Í því forriti notaði ég einfalda „find/replace“

leit til að laga html kóðann að mínum þörfum. Það sem gerir NoteTab sérstaklega

hentugt til þess er að hægt er að framkvæma þessa skiptileit í mörgum skjölum í einu.

Ég hreinsaði út kóða sem er óþarfur í rafbókum. Ég breytti fyrirsagnakóðum

(headings) í það stigveldi sem hentaði til þess að Sigil gæti búið til gott efnisyfirlit. Ég

notaði sömu aðferð til þess að setja inn kóða sem Sigil getur síðan notað til að setja

inn kaflaskil í bókum.

Þegar skjölin voru orðin eins góð og ég gat gert þau opnaði ég þau eitt í einu í

Sigil. Ég fór yfir skjalið og braut það síðan niður í „kafla“. Þrír fyrstu kaflarnir voru, í

röð, forsíða, titilsíða og baktitilsíða. Hægt er að merkja hvern kafla til að skýra hvaða

efni er að finna í honum. Á forsíðu setti ég kápumynd og setti inn þær upplýsingar að

46 Enda virtist bókin ekki vafasöm á neinn hátt og var þegar kominn í dreifingu á rafbókasölunni

Emmu. Ég falaðist annars eftir efni ýmsum áttum. Ég spurðist til að mynda fyrir hjá kunningjum

mínum sem komu að vefritunum Hugsandi og Múrnum um hvort það væri ekki góð leið til þess að gefa

gömlu efni nýtt líf með því að setja það á rafbókarform. Ekkert hefur enn orðið af því. Ég spurði líka

Sigurð Harðarson anarkista (Sigga Pönk) hvort efni sem hann hefur komið út myndi ekki henta vel fyrir

rafbókadreifingu. Hann var spenntur og vonaðist til að fá einhvern í verkið en ég veit ekki hvernig það

hefur gengið. Ég hef sett út fleiri net og vona að efni muni bætast við þegar á líður – hvort sem það

verður á Rafbókavefnum eða annars staðar.
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þetta væri „Cover“. Á titilsíðu fóru lágmarksupplýsingar um rafbókina og ég merkti

að þetta væri „Title Page“. Á baktitilsíðu setti ég síðan inn nánari upplýsingar um

útgáfuna og merkti sem „CopyrightInfo“.

Dæmi um upplýsingar á baktitilsíðu:

Svarfdæla saga

Rafbókavefurinn 2012

978-9935-441-89-8

Þessi rafbók er unnin upp úr texta frá Netútgáfunni (www.snerpa.is/net/).
Þeim sem vilja vinna áfram með þessa bók er það frjálst með því skilyrði
að ávallt sé getið um uppruna hennar á skýran og greinilegan hátt. Ef
henni er deilt á netinu skal ávallt vísa til Rafbókavefsins með tengli.

Ég setti líka inn lýsigögn í rafbókina með „Meta-Editor“ tólinu í Sigil. Þar komu

fram nokkurn veginn sömu upplýsingar og á baktitilsíðu. Það er hins vegar

nauðsynlegt að skrá þessar upplýsingar í kóða skjalsins því þá geta rafbókalesarar og

hin ýmsu forrit, s.s. Calibre, lesið þessar upplýsingar beint og auðveldað þannig alla

umsýslu með rafbókaskrárnar. Það síðasta sem ég gerði í Sigil áður en ég vistaði

rafbókina í sinni endanlegu mynd var að endurnýja efnisyfirlitið („Table of Contents“)

til þess að hægt væri að fletta á milli kafla á einfaldan hátt. Í Epub skrám er efnisyfirlit

ekki eins og hver önnur síða heldur stendur hún utan kaflaraðarinnar og hægt er að

kalla hana fram til að komast í þann kafla sem maður vill.

Þegar ég hafði klárað umsýslu í Sigil vistaði ég rafbókina og færði inn í Calibre.

Með því forriti breytti ég rafbókinni í Mobipocket til þess að geta opnað hana í

Kindle. Öll yfirferð á tilbúnum rafbókum fór fram í mínum rafbókalesara – Kindle 3

(Kindle Keyboard) – og vona ég að þannig hafi ég getað séð flesta galla sem voru á

rafbókunum.

Í kápuhönnun fyrir bækurnar sem unnar voru úr textum Netútgáfunnar notaði ég

aðallega Generate Cover viðbótina í Calibre. Sú viðbót vinnur forsíður úr lýsigögnum

rafbókarinnar ásamt því sem maður getur sett t.d. myndir með. Þetta þýddi reyndar að

ég þurfi fyrst að vinna bókina að nær öllu leyti, setja hana síðan í Calibre og búa þar

til forsíðu. Í kjölfarið opnaði ég rafbókina aftur í Sigil og setti forsíðumyndina þar inn.

Síðan vistaði ég bókina og breytti í Mobipocket.



49

Þeir textar sem ég vann upp úr skönnuðum síðum tímarita og blaða frá vefnum

timarit.is47 voru forunnir á annan hátt. Ég vistaði PDF-skjölin af Tímaritavefnum og

opnaði þau í Omnipage sem ljóslas síðurnar. Ég æfði síðan forritið í að læra að þekkja

íslensku stafina þannig að ljóslesturinn varð nákvæmari þegar á leið. Þegar ég hafði

farið að mestu yfir textann færði ég hann yfir í Microsoft Word/LibreOffice Writer og

lagaði bæði stafsetningarvillur og stafsetningu (sem ég færði nokkurn veginn til

nútímahorfs þó ég hafi leyft einstaka orðum að halda sér til að gera textann ekki of

nútímalegan). Ég bjó síðan til rafbók með sömu aðferð og lýst er að ofan. Ég

prófarkalas síðan bækurnar í Kindle rafbókalesara mínum (og fékk sambýliskonu

mína einnig til þess)48 áður en ég setti bækurnar á vefinn.

Ég skoðaði upplýsingar um blaðsíðutöl í rafbókum. Ólíkar gerðir rafbóka bjóða

upp á ólíkar lausnir. Ég tók hins vegar þá ákvörðun að hafa engin blaðsíðutöl. Ég tel

það óþarfa að binda 21. aldar miðlun með kröfum 15. aldar tækni. Rafbækur bjóða

upp á staðsetningartölur sem er hægt að nota í tilvísunum. Þær eru í raun nákvæmari

heldur en blaðsíðutöl og geta vísað á stakar setningar.49 Þar að auki má vísa í kafla

þegar þeir eru til staðar. Staðlar um heimildaskráningar þurfa að aðlagast nýjum

tímum og eru þegar farnir að gera það (Meadows, 2010, „How do you cite an e-

book’s ‘page number’?“).

Það eru engar afritunarvarnir af nokkru tagi í rafbókum sem ég hef gert fyrir

Rafbókavefinn.

47 Þessir textar eru komnir úr höfundarétti. Á Tímarit.is er eftirfarandi höfundaréttarklausa: „Afritun

einstakra greina skal vera samkvæmt alþjóðlegum höfundarréttarlögum og rafræn dreifing greina er

óheimil án skriflegrar heimildar frá [Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafns].“ Vefurinn hefur

líklega vernd sem gagnasafn sem ég nefndi í kaflanum Höfundaréttarskilmálar. Hins vegar er nýting

mín á efninu bæði óveruleg og erfitt að sjá að hún gangi gegn hagsmunum safnsins. Ég teldi hins vegar

að ég væri á vafasömum slóðum ef ég væri að endurbirta sjálfar skönnuðu blaðsíðurnar af vefnum.

Þessi klausa er raunar mikilvæg þegar um er að ræða efni sem enn er í höfundarétti og hefur verið

skannað inn með leyfi útgefenda en hún hræðir mögulega frá þá sem vilja nota efni sem komið er úr

höfundarétti á eðlilegan hátt eins og ég er að gera. Því mætti safnið endilega endurskoða hana.

48 Mín reynsla er sú að ég sé frekar villur í rafbókalesaranum mínum heldur en á tölvuskjá.

49 Sá sem tekur inn Kindle útgáfuna af Svarfdæla sögu (2012) af Rafbókavefnum og leitar að

staðsetningartölunni 665 ætti að finna tilvitnunina: „Svo brytjum vér grísuna Grundarmenn.“
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Það er rétt að taka fram að við gerð rafbóka ákvað ég að setja mig ekki í

fræðimannshlutverk. Ég hefði, þar sem ég er með meistaragráðu í þjóðfræði, getað

útbúið rafbækurnar með fræðilegri vinnubrögðum þar sem ég hefði kafað ofan í

smáatriði og uppruna textans. Það var hins vegar ekki tilgangurinn með þessu verkefni

og hefði í raun komið í veg fyrir að ég gæti gert svona marga texta aðgengilega. Þegar

þessu verkefni lýkur get ég hins vegar sem fræðimaður unnið áfram með eina og eina

rafbók og búið til betri útgáfu af henni ef ég kýs. Ég gerði líka þá tilraun að taka texta

beint frá Wikipediu og nota sem upplýsingar um rafbækurnar á vefnum. Þetta gerði ég

í anda frjálsrar og opinnar menningar. Ég hefði getað unnið slíkar upplýsingar frá

grunni en slíkur tvíverknaður er í raun óþarfur. Ef ég vildi skrifa eitthvað um hverja

Íslendingasögu fyrir sig þá væri tíma mínum betur varið með því að skrifa slíkt beint

fyrir Wikipediu þar sem allir gætu endurnýtt verk mitt.

Ég lít svo á að allar rafbækur sem ég hef búið til fyrir Rafbókavefinn séu í

grunninn með útgáfunúmerið 1. Þegar þarf að gera minniháttar lagfæringar merki ég

þær með númerinu 1,01 og svo framvegis. Meiriháttar breytingar (s.s. viðbætur á efni)

geta hins vegar þýtt að útgáfunúmerið verði fært upp um einn heilan og þá yrði um

leið fengin ný ISBN tala.

Notkun á vefnum

Á lokastigum verkefnisins tók ég saman niðurhalstölur af Rafbókavefnum. Miðað var

við niðurhöl frá því fyrsta rafbókin var sett á vefinn þann 1. nóvember 2011 til og með

15. apríl 2012.50 Alls voru niðurhöl á rafbókum 2641 á þessu tímabili. Þar af voru

59% Mobipocket skjöl fyrir Kindle en 41% af Epub. Þetta bendir til þess að Kindle

rafbókalesarar hafi ráðandi markaðstöðu á Íslandi þrátt fyrir að stóru íslensku

bókaútgefendurnir gefi bækur sínar eingöngu út á Epub staðlinum. Sú einstaka rafbók

sem hafði mest niðurhal var Af hverju ég er ekki kristinn eftir Bertrand Russell. Það er

annars sérlega áhugavert að allar bækurnar höfðu eitthvað niðurhal. Sú sem hafði

minnst niðurhal var Hækkandi stjarna eftir Jón Trausta. Hún hafði þá einungis verið á

vefnum í rúm þrjá sólahringa en þó verið tekin inn fjórum sinnum.

50 Ítarlegt yfirlit yfir þær má finna í viðauka.
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Það er erfitt að vita hve margir hafa nýtt sér leiðbeiningar á Rafbókavefnum en

þó hef ég dæmi um slíkt (Guðrún Lára Sveinsdóttir, 2012). Það er kannski mest um

vert að nemendur á Menntavísindasviði Háskóla Íslands hafa notað leiðbeiningarnar í

verkefnavinnu í námskeiði hjá Salvöru Gissurardóttur lektor (Salvör Gissurardóttir,

munnleg heimild, 29. mars 2012).

Önnur leið til að meta útbreiðslu Rafbókavefsins er að skoða hve mörgum „líkar

við“ vefinn á Facebook. Þann 15. apríl 2012 voru það 250 manns.

Rafbókavefurinn hefur einnig vakið þá athygli að mér hefur tvisvar verið boðið

að fjalla um vefinn og rafbækur. Annars vegar hélt ég fyrirlestur á svokölluðu

Morgunkorni Upplýsingar í febrúar 2012 og hins vegar á ráðstefnu sem sama félag

hélt um rafbækur í mars sama ár.

Framtíð Rafbókavefsins

Það er hálf þversagnarkennt að „skila“ Rafbókavefnum sem tilbúnu „meistarastykki“

því ég sé fyrir mér að hann þróist og breytist í framtíðinni. Ef verkefni mitt væri

ritgerð, bók, heimildarmynd eða útvarpsþáttur þá væri ég einfaldlega búinn. Ég gæti

búið til einhver afleiðuverk en ég gæti þó alltaf bent á lokaverkið sjálft. Þegar kemur

að Rafbókavefnum þá eru allar líkur að þó hann verði til mánuði eftir að þessu

verkefni hefur verið skilað gæti hann þegar hafa breyst – jafnvel gjörbreyst.

Á þessum tímapunkti er ekki ljóst hver framtíð Rafbókavefsins verður. Ein

hugmynd er að breyta vefnum í meira samvinnuverkefni þar sem fleira fólk gæti

komið að og unnið með mér – jafnvel tekið yfir verkefnið. Það væri mjög í anda

verkefnisins til þessa. Það væri líka hægt að hugsa sér að einhver stofnun, t.d.

bókasafn myndi styðja við vefinn á einhvern hátt til þess að vinnan gæti haldið áfram

án þess að treysta eingöngu á sjálfboðavinnu.

Hvað sem verður tel ég að með opnum skilyrðum sé hægt að tryggja að rafbækur

vefsins verði aðgengilegar til framtíðar. Sú staðreynd að þær eru á opnu óafritavörðu

formi ætti líka að tryggja að hægt sé að breyta þeim eftir því sem tækni og staðlar

þróast áfram. Ég tel líka að sú notkun sem hefur þegar verið á efni vefsins réttlæti

tilvist hans og verkefnisins.
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Samantekt og niðurstöður

Með handhægum tækjum – t.d. rafbókalesurum sem byggja á rafblekstækni og

spjaldtölvum – rætist draumurinn um að geta gert lengri rafrænan texta

samkeppnishæfan við pappír. Möguleikarnir sem þessi bylting hefur í för með sér eru

ákaflega spennandi.

Ég lagði af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu:

Hvernig má nýta opinn aðgang að textum á rafbókarformi sem eru komnir
úr höfundarétti eða falla undir opnari höfundaréttarskilmála til þess að búa
til fræði- og kennsluefni?

Svarið ætti að liggja í augum uppi eftir það sem á undan hefur komið. Ef fólk er

tilbúið að leysa sig frá þrengstu skilyrðum höfundaréttar og hugsar þess í stað út frá

opinni samvinnu þá geta menn sífellt bætt við það sem á undan hefur komið.

Wikipedia er dæmi um hvernig þetta getur virkað.

Þegar kemur að fræðiefni opnast líka margir möguleikar. Það er ljóst að þeir sem

koma að dreifingu fræðigreina þurfa að hugsa út fyrir hinn þrönga heim PDF skjala og

beina athyglinni að rafbókarforminu. Opinn aðgangur einn og sér er frábær en ef við

bætum við möguleikanum á raunverulega pappírslausri notkun texta, sem verða til

með handhægum lestækjum þá opnast nýr heimur tækifæra til að koma efni á

framfæri – ekki bara innan fræðaheimsins heldur líka til almennings.

Fræðimaður sem gefur opið leyfi fyrir dreifingu á grein sinni svo lengi sem ekki

er rukkað fyrir aðgang getur komið henni ótrúlega víða á framfæri. Það má t.d. hugsa

sér þann möguleika að einhver búi til rafbókarútgáfu af Njálu og setji þar inn

fræðigreinar um þá sögu. Hægt væri að raða að raða slíkum greinum nær endalaust í

sama skjal, jafnvel setja inn heilu ritdeilurnar. Það er engin þörf á að fræðimenn gefi

frá sér höfundarétt á þann hátt að hver sem er megi síðan breyta texta þeirra eins og

gert er á Wikipediu – sumsé opið efni – heldur væri þetta frekar í anda opins aðgangs

þar sem dreifing er frjáls.

Það þarf vissulega hugarfarsbreytingu og það þarf að fræða fólk.

Rafbókavefurinn er mín leið til þess. Talsmenn stafræns frelsis segja stundum að
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upplýsingar vilji vera frjálsar. Stóra spurningin er kannski hvort við viljum að

upplýsingar, og þá hvaða upplýsingar, séu frjálsar.

Í upphafi sagði ég að tæknin skilgreindi höfunda að einhverju leyti. Netið er þar

engin undantekning. Í stað „snillingsins“ sem býr til sitt höfundarverk óháður öðrum

koma samvinnuhöfundar. Þeir eru ekki endilega nafnlausir í þeim skilningi að við

getum ekki séð hver gerði hvað, en því fylgir ákveðin nafnleynd að vera hluti af stærri

heild. Slík höfundaverk krefjast allt öðruvísi hugsunar í höfundaréttarmálum en

tíðkaðist fyrir tíma netsins. Netverjar hafa sjálfir komið fram með lausnir sem má

nýta. Þegar umbætur eru gerðar á höfundaréttarlögum og sáttmálum þarf að vinna þær

í samræmi við þann raunveruleika sem er til staðar í dag. Höfundaréttarlög geta gefið

höfundum of mikla vernd – jafnvel meiri en þeir vilja sjálfir. Lögin þurfa að verja

nýjar leiðir til sköpunar og jafnvel efla grundvöll þeirra með tilslökunum.

Höfuðtilgangur höfundaréttar ætti að vera sá að hvetja fólk til sköpunar. Rétturinn til

greiðslu má ekki virka þannig að hann hindri þá sem vilja gefa vinnu sína.
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Viðauki – efni og niðurhal af Rafbókavefnum

Titill ISBN Birting Uppruni Kindle Epub Alls

Af hverju ég er ekki kristinn eftir

Bertrand Russell

978-9935-441-50-8 10.03.12 ÍJ51 93 98 191

Af Upplendinga konungum 978-9935-441-83-6 26.03.12 Netútgáfan52 3 4 7

Andlegt sjálfstæði eftir Robert G.

Ingersoll og Pjetur G. Guðmundsson

978-9979-704-84-3 04.11.11 ÓGS53 69 77 146

Anna frá Stóruborg eftir Jón Trausta 978-9935-441-35-5 01.11.11 Netútgáfan 27 28 55

Áns saga bogsveigis 978-9935-441-52-2 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Ásmundar saga kappabana 978-9935-441-55-3 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Ást er þjófnaður eftir Eirík Örn

Norðdahl

978-9979-709-40-4 04.11.11 EÖN54 0

Bandamanna saga 978-9935-441-02-7 01.11.11 Netútgáfan 13 4 17

Bárðar saga Snæfelsáss 978-9935-441-07-2 01.11.11 Netútgáfan 12 7 19

Bjarnar saga Hítdælakappa 978-9935-441-08-9 01.11.11 Netútgáfan 10 4 14

Borgir - Gamansaga úr Grundarfirði eftir

Jón Trausta

978-9935-441-42-3 01.11.11 Netútgáfan 12 13 25

Bósa saga ok Herrauðs 978-9935-441-54-6 26.03.12 Netútgáfan 4 2 6

Brennu-Njáls saga 978-9935-441-09-6 01.11.11 Netútgáfan 42 23 65

Bréfstuldurinn eftir Edgar Allan Poe 978-9935-441-92-8 26.03.12 Tímarit.is55 39 27 66

51 Ívar Jónsson sem þýddi ritgerðina.

52 Textar af Netútgáfunni voru fengnir með leyfir Sæmundar Bjarnasonar.

53 Ég ritstýrði þessari bók.

54 Eiríkur Örn Norðdahl. Skjölin voru ekki hýst á Rafbókavefnum sjálfum og því eru engar

niðurhalstölur.

55 Textar af Tímarit.is eru teknir úr gömlum og blöðum og tímaritum.
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Brynjólfur biskup Sveinsson eftir

Torfhildi Hólm

978-9935-441-44-7 01.11.11 Netútgáfan 38 29 67

Droplaugarsona saga 978-9935-441-01-0 01.11.11 Netútgáfan 12 6 18

Egils saga 978-9935-441-06-5 01.11.11 Netútgáfan 33 26 59

Egils saga einhenda ok Ásmundar

berserkjabana

978-9935-441-56-0 26.03.12 Netútgáfan 4 4 8

Eiríks saga rauða 978-9935-441-10-2 01.11.11 Netútgáfan 17 7 24

Eyrbyggja saga: Saga Þórsnesinga,

Eyrbyggja og Álftfirðinga

978-9935-441-03-4 01.11.11 Netútgáfan 17 8 25

Finnboga saga ramma 978-9935-441-04-1 01.11.11 Netútgáfan 10 4 14

Fljótsdæla saga 978-9935-441-12-6 01.11.11 Netútgáfan 13 5 18

Flóamanna saga 978-9935-441-90-4 26.03.12 Netútgáfan 6 3 9

Fóstbræðra saga 978-9935-441-86-7 26.03.12 Netútgáfan 9 5 14

Frá Fornjóti ok hans ættmennum 978-9935-441-53-9 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Friðþjófs saga ins frækna 978-9935-441-57-7 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Færeyinga saga 978-9935-441-14-0 01.11.11 Netútgáfan 15 6 21

Gamalt og nýtt eftir Þorgils Gjallandi 978-9935-441-46-1 01.11.11 Netútgáfan 10 8 18

Gautreks saga 978-9935-441-58-4 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Gísla saga Súrssonar 978-9935-441-13-3 01.11.11 Netútgáfan 21 10 31

Grettis saga 978-9935-441-05-8 01.11.11 Netútgáfan 28 15 43

Gríms saga loðinkinna 978-9935-441-60-7 26.03.12 Netútgáfan 3 4 7

Grænlendinga saga 978-9935-441-11-9 01.11.11 Netútgáfan 15 5 20

Grænlendinga þáttur 978-9935-441-15-7 01.11.11 Netútgáfan 12 6 18

Gull-Þóris saga 978-9935-441-88-1 26.03.12 Netútgáfan 5 3 8

Gunnars saga Keldugnúpsfífls 978-9935-441-87-4 26.03.12 Netútgáfan 7 7 14

Gunnlaugs saga ormstungu 978-9935-441-00-3 01.11.11 Netútgáfan 20 14 34
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Göngu-Hrólfs saga 978-9935-441-59-1 26.03.12 Netútgáfan 4 4 8

Halla eftir Jón Trausta 978-9935-441-36-2 01.11.11 Netútgáfan 13 10 23

Hallfreðar saga vandræðaskálds 978-9935-441-93-5 26.03.12 Netútgáfan 12 9 21

Harðar saga og Hólmverja 978-9935-441-19-5 01.11.11 Netútgáfan 10 9 19

Hálfdanar saga Brönufóstra 978-9935-441-61-4 26.03.12 Netútgáfan 3 4 7

Hálfdanar saga Eysteinssonar 978-9935-441-62-1 26.03.12 Netútgáfan 3 4 7

Hálfs saga og Hálfsrekka 978-9935-441-63-8 26.03.12 Netútgáfan 5 3 8

Hávarðar saga Ísfirðings 978-9935-441-17-1 01.11.11 Netútgáfan 14 9 23

Heiðarbýlið I - Barnið eftir Jón Trausta 978-9935-441-38-6 01.11.11 Netútgáfan 14 14 28

Heiðarbýlið III - Fylgsnið eftir Jón

Trausta

978-9935-441-40-9 01.11.11 Netútgáfan 9 8 17

Heiðarbýlið II - Grenjaskyttan eftir Jón

Trausta

978-9935-441-39-3 01.11.11 Netútgáfan 11 12 23

Heiðarbýlið IV - Þorradægur eftir Jón

Trausta

978-9935-441-41-6 01.11.11 Netútgáfan 12 11 23

Heiðarvíga saga 978-9935-441-91-1 26.03.12 Netútgáfan 7 6 13

Heimskringla 978-9935-441-37-9 01.11.11 Netútgáfan 87 37 124

Helga þáttr Þórissonar 978-9935-441-64-5 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Hervarar saga og Heiðreks 978-9935-441-65-2 26.03.12 Netútgáfan 4 4 8

Hjálmþés saga ok Ölvis 978-9935-441-66-9 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Hrafnkels saga Freysgoða 978-9935-441-18-8 01.11.11 Netútgáfan 20 7 27

Hrana saga hrings 978-9935-441-21-8 01.11.11 Netútgáfan 8 8 16

Hrólfs saga Gautrekssonar 978-9935-441-67-6 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Hrólfs saga kraka ok kappa hans 978-9935-441-68-3 26.03.12 Netútgáfan 4 4 8

Hrómundar saga Gripssonar 978-9935-441-69-0 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Hækkandi stjarna eftir Jón Trausta 978-9935-441-99-7 12.04.12 Netútgáfan 2 2 4
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Hænsna-Þóris saga 978-9935-441-16-4 01.11.11 Netútgáfan 9 5 14

Illuga saga Gríðarfóstra 978-9935-441-70-6 26.03.12 Netútgáfan 3 4 7

Íslendingaþættir 978-9935-445-00-1 12.04.12 Netútgáfan 4 4 8

Jarðarförin eftir Mark Twain 978-9935-441-97-3 12.04.12 Tímarit.is 3 5 8

Jómsvíkinga saga 978-9935-441-94-2 07.04.12 Netútgáfan 8 4 12

Ketils saga hængs 978-9935-441-71-3 26.03.12 Netútgáfan 3 3 6

Kjalnesinga saga 978-9935-441-20-1 01.11.11 Netútgáfan 16 4 20

Klækir eftir Sigurjón Pálsson 978-9979-72-029-4 12.03.12 BB56 55 25 80

Kormáks saga 978-9935-441-23-2 01.11.11 Netútgáfan 12 5 17

Króka-Refs saga 978-9935-441-22-5 01.11.11 Netútgáfan 10 4 14

Landnámabók (Sturlubók) 978-9935-441-95-9 07.04.12 Netútgáfan 17 12 29

Laxdæla saga: ásamt Bolla þætti

Bollasonar

978-9935-441-24-9 01.11.11 Netútgáfan 57 19 76

Leysing eftir Jón Trausta 978-9935-441-43-0 01.11.11 Netútgáfan 36 26 62

Ljósvetninga saga 978-9935-441-25-6 01.11.11 Netútgáfan 15 10 25

Maður og kona eftir Jón Thoroddsen 978-9935-441-47-8 01.11.11 Netútgáfan 30 19 49

Milljónarseðillinn eftir Mark Twain 978-9935-441-96-6 12.04.12 Tímarit.is 9 8 17

Norna-Gests þáttur 978-9935-441-72-0 26.03.12 Netútgáfan 3 4 7

Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen 978-9935-441-48-5 01.11.11 Netútgáfan 78 62 140

Ragnars saga loðbrókar 978-9935-441-74-4 26.03.12 Netútgáfan 3 4 7

Reykdæla saga og Víga-Skútu 978-9935-441-26-3 01.11.11 Netútgáfan 20 13 33

Sagan af Heljarslóðarorrustu eftir

Benedikt Gröndal

978-9935-441-49-2 01.11.11 Netútgáfan 14 7 21

Sturlaugs saga starfsama 978-9935-441-79-9 26.03.12 Netútgáfan 4 3 7

56 Böðvar Bjarnason hafði samband við mig fyrir hönd höfundar.
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Svarfdæla saga 978-9935-441-89-8 26.03.12 Netútgáfan 11 5 16

Sögubrot af nokkrum fornkonungum í

Dana ok Svíaveldi

978-9935-441-76-8 26.03.12 Netútgáfan 4 3 7

Söngva-Borga eftir Jón Trausta 978-9935-445-01-8 12.04.12 Netútgáfan 2 5 7

Sörla saga sterka 978-9935-441-78-2 26.03.12 Netútgáfan 4 5 9

Sörla þáttur eða Heðins saga ok Högna 978-9935-441-77-5 26.03.12 Netútgáfan 6 4 10

Tóka þáttur Tókasonar 978-9935-441-82-9 26.03.12 Netútgáfan 5 4 9

Upp við Fossa eftir Þorgils Gjallandi 978-9935-441-45-4 01.11.11 Netútgáfan 2 6 8

Valla-Ljóts saga 978-9935-441-30-0 01.11.11 Netútgáfan 18 8 26

Vatnsdæla saga 978-9935-441-32-4 01.11.11 Netútgáfan 38 25 63

Veislan á Grund eftir Jón Trausta 978-9935-441-98-0 12.04.12 Netútgáfan 4 6 10

Víga-Glúms saga 978-9935-441-34-8 01.11.11 Netútgáfan 26 16 42

Víglundar saga 978-9935-441-31-7 01.11.11 Netútgáfan 17 8 25

Vopnfirðinga saga 978-9935-441-33-1 01.11.11 Netútgáfan 40 21 61

Völsunga saga 978-9935-441-84-3 26.03.12 Netútgáfan 12 7 19

Yngvars saga víðförla 978-9935-441-85-0 26.03.12 Netútgáfan 7 6 13

Þáttr af Ragnars sonum 978-9935-441-75-1 26.03.12 Netútgáfan 6 6 12

Þorsteins saga hvíta 978-9935-441-27-0 01.11.11 Netútgáfan 14 14 28

Þorsteins saga Síðu-Hallssonar 978-9935-441-28-7 01.11.11 Netútgáfan 14 9 23

Þorsteins saga Víkingssonar 978-9935-441-81-2 26.03.12 Netútgáfan 8 5 13

Þorsteins þáttr bæjarmagns 978-9935-441-80-5 26.03.12 Netútgáfan 7 3 10

Þórðar saga hreðu 978-9935-441-29-4 01.11.11 Netútgáfan 13 9 22

Örvar-Odds saga 978-9935-441-73-7 26.03.12 Netútgáfan 4 3 7

1559 1082 2641Tölurnar miðast við niðurhal frá upphafi til og með 15. apríl 2012.

59% 41%
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