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Rafbækur og rafræn dreifing texta 

Óli Gneisti Sóleyjarson 

Veturinn 2011-2012 vann ég meistaraverkefni í hagnýtri menningarmiðlun sem 

kallaðist Rafbókavefurinn – íslenskar rafbækur í opnum aðgangi. Verkefnið skiptist í 

tvo meginhluta. Annars vegar fjallaði ég fræðilega um viðfangsefnið og hins vegar setti 

ég upp rafbókavef (rafbokavefur.is) þar sem hægt var að nálgast rafbækur á íslensku í 

opnum aðgangi. Flestar þessar rafbækur byggðu á textum sem komnir voru úr 

höfundarétti. 

Sú þekking og reynsla sem aflað var við vinnu verkefnisins getur haft mjög 

praktískt gildi fyrir störf bókasafns- og upplýsingafræðinga – hvort sem þeir vinna á 

skjalasöfnum eða bókasöfnum. Í þessari grein mun ég rekja sögu rafbóka og gera grein 

fyrir þeim tækifærum sem í þeim eru fólgin. Einnig mun ég leggja áherslu á hvað gerir 

rafbækur í dag ólíkar þeirri rafrænu útgáfu sem hingað til hefur verið stunduð og 

hvaða atriði við þurfum að hafa í huga við gerð og dreifingu þessara skjala. 

Rafbækur 

Hugmyndin um að sameina kosti bókarinnar og tölvunnar er ekki ný af nálinni. 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 líkir 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 hef fundið um orðið rafbók. Í dag er hugtakið samt 

ekki notað um tækið heldur um skrá sem inniheldur texta á rafrænu formi. Það má 

segja að rafbókarhugtakið sé hálf villandi þar sem þessi skjöl geta innihaldið mun 

styttri texta en flestar bækur. 

Saga rafbóka 

Þegar við skoðum sögu rafbóka erum við fyrst og fremst að tala um texta, oftast 

bókatexta, 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 

http://www.rafbokavefur.is/
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eru enn aðgengilegir í dag og sífellt bætast fleiri við – samkvæmt heimasíðu þeirra eru 

bækurnar þar rúmlega þrjátíu og átta þúsund (Project Gutenberg, http://gutenberg.org). 

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 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 („Íslensk útgáfa á netinu“, 

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 (Dubner, 2000; Rose, 2000). 

Auður Haralds fór sömu leið þegar hún birti bókina Hvað er Drottinn að drolla? í ellefu 

köflum á vefnum Strikinu („Ný skáldsaga“, 2000). 

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 

breytt t.d. línulengd eða textastærð eftir því sem hentar þörfum hans (Agarwal, 2008; 

Stanek, 2010). 

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

skanna inn bókasöfn þeirra og gera leitarbær á netinu („Google Checks“, 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. („3 million texts“, 2011; Doctorow, 2011). Á Íslandi hefur 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn staðið fyrir skönnun, annars vegar á 

blöðum og tímaritum (timarit.is) og hins vegar á bókum (baekur.is) 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 (Lestu.is, 2011). Eymundsson fór 

að selja rafbækur („Rafbækur seljast vel“, 2011). Útgáfan Rúnatýr bauð upp á rafbækur 

(Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, 2012). Rafbókavefurinn fór af stað í nóvember. Í 

desember hóf Emma að selja rafbækur (Um Emmu). Rétt fyrir jól hóf stærsti 

bókaútgefandi landsins að selja rafbækur („Rafbækur í jólapakkann“, 2011). Þá fór 

bókasafn Norræna hússins að lána út sænskar rafbækur á árinu („Rafrænar bækur“, 

http://gutenberg.org/
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2011). Í nóvember 2011 tóku gildi lagabreytingar sem afnámu tolla og vörugjöld af 

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

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 þar sem greinarhöfundur hélt erindi. 

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 (Electronic Publications, e.d.). 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 umbylt 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 í Gutenberg verkefninu hefði  stefnan verið sú 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 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 Formats, e.d.). 

Það eru nokkrar rafbókategundir sem skera sig úr hópnum. Epub (electronic 

publication) 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 . iBooks er 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 
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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“ og Garrish, 2011). 

Rafbækur eru ekki bara bækur 

Rafbókaformið er ekki einskorðað við bækur. Rafbækur geta líka verið greinar, 

skýrslur og í raun hver sá texti sem er ekki með góðu móti hægt að lesa af tölvuskjám. 

Það fyrsta sem þarf að gera til þess að koma texta á framfæri á þessu formi er að frelsa 

sjálfan sig frá hugmyndinni um útprentað skjal. 

Það hefur verið nær ófrávíkjanleg regla að rafræn útgáfa á t.d. skýrslum og 

fræðigreinum séu einfaldlega skjöl sem eru sett upp í form sem hentar fyrst og fremst 

til prentunar. Þessi skjöl henta meira að segja illa til þess að vera lesin af tölvuskjá af 

því að textinn í þeim er læstur en ekki flæðandi. Með tilkomu spjaldtölva og 

rafbókalesara ætti þessi vinnuaðferð að vera úr sögunni. Með öðrum orðum: PDF er 

slæm leið til að koma texta á framfæri til lesenda. 

Það er auðvelt að falla fyrir töfrum PDF skjala. Með þeim getur þú stjórnað 

nákvæmlega hvernig lesandinn sér textann að lokum. Allar myndir og töflur eru fastar 

á sínum stað. En þetta eru ekki raunverulegir kostir. Kostir rafrænnar útgáfu eiga að 

felast í því að lesandinn geti stýrt sjálfur t.d. textastærð og leturgerð. Hann þarf ekki að 

vera þræll umbrotsmanna sem leggja meira upp úr stíl en aðgengi. 

Þetta lítur þá kannski út fyrir að rafræn útgáfa eigi að fara úr öskunni í eldinn. Allir 

þekkja PDF og kunna að nota slík skjöl. Á móti eru til ótal gerðir af rafbókum sem 

virka ekki allar í öllum tölvum og tækjum. Verður þetta þá ekki frumskógur sem 

enginn getur ratað í gegnum? Svarið er nei. 

Sá sem stendur fyrir rafrænni útgáfu þarf í raun ekki einu sinni að búa til Mobi, 

Epub eða nokkuð annað rafbókarskjal. Það þarf ekki að kaupa ný forrit. Það þarf 

einungis að búa til eitt gott skjal sem inniheldur allar nauðsynlegar skilgreiningar s.s. á 

fyrirsögnum – helst á XML umbrotsmálinu sem byggir á opnum staðli (nauðsynlegt til 

að tryggja varanlega varðveislu) og er m.a. stutt af Microsoft Word og Libre Office. 

Þegar skjalið er komið á netið er síðan hægt að breyta því á einfaldan hátt í önnur 

form t.d. Mobi eða Epub (ef breytingar er yfirhöfuð þörf). Þetta síðasta skref er hægt 

að framkvæma annað hvort með einföldum tólum á vefnum sem hýsir skjalið eða með 

forritum sem hægt er að fá fyrir flestar gerðir vafra. Notandinn ætti í raun að geta ýtt á 

einn taka sem sendir skjalið á æskilegu formi í lestrartækið. Þetta er ekki fjarlægur 

draumur heldur sá raunveruleiki sem t.d. ég bý við þegar ég vil senda langar greinar af 

vefnum í Kindle rafbókalesarann minn. 

Lýsigögnin upp úr spjaldskránum 

Ég tel að sem stétt séu bókasafns- og upplýsingafræðingar ekki raunverulega farnir að 

frelsa sig frá spjaldskrárskúffunum. Þegar t.d. meistararitgerð eða fræðigrein á PDF 

formi er sett í Skemmuna þá er hún vandlega skráð. Ef við tökum dæmi um greinar 

sem tilheyra fyrri bindum af ritinu Rannsóknir í félagsvísindum sem eru skráðar í 

Skemmuna sjást sömu annmarkar. Í lýsigögnum sem fylgja grein sem ég valdi af 

handahófi úr ellefta bindinu stendur að greinin heiti „Titill greinar“ og að höfundur 

hennar sé „felstofn“. Reyndar er frágangur tólfta bindis verri þar sem einstakar greinar 

eru ekki skráðar heldur vandlega faldar fyrir lesendum í stórum PDF skjölum. 
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 Stóri vandinn er að lýsigögnin eru ekki skráð í skjalið sjálft. Það þýðir að lesandinn 

fær ekki njóta skráningarvinnunnar. Þessu vinnulagi, sem er að minni reynslu reglan en 

ekki undantekningin, þarf að breyta. 

Lýsigögn sem skráð eru beint í skjal gera efni sýnilegra á vefnum. Með þeim fer sá 

sem leitar, t.d. á Google, beint í greinina sem hann vantar án þess að þurfa milligöngu 

leitarkerfis Skemmunnar. Ef þessi leitandi fær hins vegar upp grein með titlinum „Titill 

greinar“ þá er ólíklegt að hann verði spenntur fyrir að hlaða henni niður í tölvuna sína. 

Gagnsemi lýsigagna lýkur ekki þegar notandinn hefur fengið gagnið í hendurnar. 

Ef notandinn er fræðimaður, sem þarf að halda utan um mikið magn af greinum á 

sínu sviði, þá geta lýsigögnin hjálpað honum við það. Ef gögnin fara á rafbókalesara 

þá les tækið lýsigögnin og birtir. Ef notandinn vill senda skjalið á vini sína eða kollega 

þá ættu lýsigögnin að fylgja með. 

Rafbækurnar sem ég gerði fyrir Rafbókavefinn voru unnar með þessu hugarfari. 

Hver sá sem fær þær skrár í sína tölvu eða rafbókalesara fær um leið lýsigögnin sem 

gera honum kleift að halda utan um þær sem hluta af sínu eigin rafbókasafni. 

En hugmyndin um að losa sig úr spjaldskrárskúffunum á við mun víðar  og í stærra 

samhengi þá á þetta við um flest rafræn gögn. Skjalastjórnarkerfum ætti t.a.m. að 

breyta á þann veg að þau séu ekki gagnagrunnar um rafræn skjöl heldur ættu þau að 

skrá lýsigögn í rafræn skjöl. Slík vinnuaðferð ætti að tryggja betur varðveislu gagna til 

framtíðar óháð hvaða skjalastjórnarkerfi er notað til utanumhalds. 

Mér þykir auðveldast að skýra þessa hugmynd út frá tónlistarskrám. Þegar ég færi 

tónlistina mína úr tölvunni minni í tónlistarspilarann minn eiga lýsigögnin að fylgja 

með – sem þau gera. Það væri lítið gagn af því fyrir mig að hafa skráð allar upplýsingar 

um lögin og flytjendur þeirra ef þær upplýsingar væru bundnar við forritið sem ég nota 

í tölvunni minni. 

Nú þegar við förum vonandi að kveðja PDF skjöl og heilsum nýjum heimi 

rafrænnar útgáfu, deilingar og lesturs þá skulum við læra af mistökunum: Lýsigögn eiga 

ekki að vera óháð gögnunum sem þau lýsa. Þau eiga að fylgja. 

Samantekt og niðurstöður 

Með handhægum tækjum – t.d. rafbókalesurum sem byggja á rafblekstækni og 

spjaldtölvum – rætist draumurinn um að geta gert lengri rafrænan texta ekki bara 

samkeppnishæfan við pappír heldur einfaldlega betri kost. Þörfin er til staðar, t.d. hjá 

Alþingi sem kaupir pappír fyrir tvær og hálfa milljón á ári („Íhuga að kaupa“, 2011). 

Stefnan ætti að vera á hreina rafræna útgáfu þar sem textinn er helst aldrei prentaður á 

pappír (nema mögulega í varðveislutilgangi). Til þess að ná þessu fram þarf að breyta 

bæði viðhorfi og vinnubrögðum. 

Mikilvægasta reglan sem þarf að fylgja í rafrænni útgáfu er að formið sem valið er 

sé umbreytanlegt. Það á að vera hægt að breyta skjali á einfaldan hátt úr einu formi yfir 

á annað og flytja úr einu tæki í annað. Til þess að tryggja þetta þarf að styðjast við 

opna og frjálsa staðla. 

Næstmikilvægasta reglan er sú að vanda lýsigagnaskráningu í skjölin sjálf. Hér þarf 

líka að vanda valið á stöðlum til að tryggja að lýsigögnin haldist þegar skjali er breytt úr 

einu formi í annað og þegar skjal er flutt milli tækja. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru og munu áfram verða gerendur í rafrænni 

útgáfu og bera því miklu ábyrgð á að vel sé að verki staðið. 
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