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Þau verkefni eru:

(1) að aðstoða höfunda sem vilja opna fyrir 
endurgjaldslausan rafrænan aðgang að bókum 
sínum.

(2) að tengja skönnuð eintök af íslenskum 
bókum sem til eru í rafrænum bókasöfnum í 
Bandaríkjunum við Landskerfið og Gegni og 
þar með gera þessi eintök sýnileg öllum 
landsmönnum.

Ég fer hér yfir bæði verkefnin en fyrst aðeins um 
bókaútgáfu almennt.



  

Gott er að hafa í huga að samband höfunda og 
bóka getur verið tvenns konar:

Annars vegar höfundar sem vilja aðallega að 
bækur þeirra seljist - vilja hámarka sölu 
bókanna.

Hins vegar höfundar sem vilja aðallega að 
bækurnar þeirra séu lesnar - vilja hámarka 
fjölda lesenda.



  



  



  

Dæmi um muninn á tvenns konar höfundasamtökum sem starfa í Bandaríkjunum. Authors Guild 
eru gamalgróin samtök sem þjóna höfundum sem vilja aðallega að bækur þeirra seljist. Authors 
Alliance eru frekar ný samtök sem þjóna höfundum sem vilja aðallega að bækur þeirra séu lesnar.

(Það er ekkert rétthafakerfi fyrir bækur í BNA.)



  

Rithöfundasamband Íslands er sambærilegt við Authors’ Guild í Bandaríkjunum og er jafnframt 
rétthafasamtök sem hafa umsjón með ýmsum tekjum til höfunda, t.d. vegna útláns í bókasöfnum. 
Hagþenkir þjónar fræðiritahöfundum á svipaðan hátt. Ísland er sennilega of lítið til að hafa 
samtök eins og Authors’ Alliance sem vinna sérstaklega fyrir höfunda sem skrifa bækur til að vera 
lesnar. Þó er slíkar raddir að finna meðal bókasafnsfræðinga – til dæmis, hjá okkur hér í Bókasafni 
Dagsbrúnar.



  

Við fórum af stað með fyrsta áfanga 
verkefnisins eftir að höfundar höfðu 

samband við okkur og báðu um aðstoð 
við að skanna bækur sínar og að opna 

aðgang að þeim.



  

Dæmi um bók sem 
höfundur vildi láta 
skanna og opna. Til 
að byrja með var 
notast við Google 
sem á þeim tíma 
bauð upp á ókeypis 
skönnun.



  

Í dag er Internet 
Archive besti 
kosturinn fyrir 
skönnun. Við 
bjóðumst til þess 
að safna saman 
þeim bókum sem 
höfundar vilja 
láta skanna og 
senda þær allar í 
einu.

Rétthafamál 
þurfa að vera í 
lagi og höfundar 
þurfa að greiða 
skönnunar-
kostnaðinn: USD 
$3/bók + 
$0.10/blaðsíðu, 
eða $33 fyrir 300 
blaðsíðna bók.



  

Einnig datt okkur í hug að hafa samband 
við höfunda bóka sem hafa þegar verið 

skannaðar, og að benda höfundum á 
möguleikann á að opna aðgang að þeim.



  

HathiTrust, sem er 
samstarfsverkefni 
stærstu bandarísku 
háskólabókasafn-
anna, er rafrænt safn  
fleiri en 10.000.000 
bóka. Bækurnar voru 
upprunalega 
skannaðar í samstarfi 
við Google.

„Hathi“ þýðir „fíll“ á 
hindi.

Það er ennþá 
höfundarréttur á 
nýlegri bókum í 
HathiTrust og því eru 
þær gjarnan 
óaðgengilegar. 

Rétthafar geta þó 
beðið HathiTrust um 
að opna aðgang að 
bókum með einu 
eyðublaði.

Rúmlega 600 íslenskar 
bækur gefnar út á milli 
1965-2005 eru í 
HathiTrust.



  
Brot af lista af bókum á íslensku frá árunum 

1965-2005 sem HathiTrust hefur skannað.



  

Haft var samband við 34 höfunda, sem höfðu 
skrifað 41 bók (með höfundarrétti) sem þegar 

höfðu verið skannaðar af HathiTrust. Af þeim hafa:

25 höfundar ákveðið að opna aðgang að bókum 
sínum (samtals 28 bækur).

4 höfundar sagst ætla að opna aðgang að bókum 
sínum (en þarf að hringja og minna á).

2 höfundar ekki sagt nei en virtust halda að ég væri 
rugludallur.

3 höfundar sagt beinlínis nei.

Niðurstaðan: Um það bil 80% þeirra höfunda sem 
haft var samband við vildu opna aðgang að bókum 

sínum.



  

Dæmi um  
bækur í opnum 
aðgangi



  

Heildarkostnaður við að hafa 
samband við höfunda og hvetja 

þá til að opna aðgang er

einhvers staðar á milli 5.000 – 
10.000 kr. á hverja opnaða bók 

(aðallega starfsmannatími)



  

Við tókum eftir að engar upplýsingar um 
eldri íslenskar bækur í HathiTrust ( sem 
höfundarréttur er ekki lengur á og eru 
opnar öllum) var að finna í Landskerfi 

bókasafna. Íslenskir notendur sem 
leituðu að þessum bókum í Gegni sáu 

ekki að þær voru til rafrænt. Enginn virtist 
hafa áhuga á að setja krækjur á þessar 

bækur inn í Landskerfið. Við ákváðum að 
gera það.



  

Brot af lista af skönnuðum bókum á íslensku hjá HathiTrust 
sem voru gefnar út fyrir 1874 og eru því alveg opnar.



  

Til eru 540 skönnuð bindi á íslensku hjá 
HathiTrust frá árunum fyrir 1874.
92 af þeim eru tvítök, sem þýðir 

448 einstök bindi. 
Af þeim eru

298 nú tengd við Landskerfið
41 læst færsla sem þarf leyfi til að tengja
55 í baekur.is, væri þó gott að tengja
11 óheil tímarit, ekki tengd
5 ekki í Landskerfinu, þyrfti að frumskrá
11 villur af ýmsum toga
10 óafgreidd af ýmsum ástæðum
17 gömul Alþingistíðindi, óafgreidd



  
Dæmi um leit í Gegni að bók sem er aðgengileg í gegnum HathiTrust.



  





  

Nýlega hafa útgefendur og 
rétthafasamtök á Íslandi lagt til að við 

setjum upp kerfi sem væri 
sambærilegt við bokhylla.no í Noregi. 

Hugmyndin er að ríkið léti skanna 
mjög margar bækur, jafnvel 20. aldar 
bækur sem höfundarréttur er enn á, 
og opna rafrænan aðgang að þeim 

lesendum að kostnaðarlausu. Þó 
myndu höfundar, rétthafasamtök, eða 
útgefendur (eftir atvikum) fá greiðslur 

frá ríkinu í hvert skipti sem bók er 
lesin.



  



  

Kostir og gallar við að útfæra bokhylla.no  hugmyndina 
á Íslandi (1)

Þetta er að mörgu leyti frábær hugmynd. Aðgangur myndi óneitanlega batna, 
a.m.k. fyrir innlenda notendur. Mjög margar bækur og einnig ríkisskýrslur 
kæmust í opnari aðgang á tiltölulega skilvirkan hátt. 

En hér þarf að spyrja erfiðra spurninga:

Fengju notendur erlendis einnig aðgang að kerfinu?

Mættu notendur dreifa efninu áfram, prenta það, eða vista það að vild?

Yrðu blaðsíður leitarbærar? Mættu notendur vinna úr textanum á annan hátt?

Fengju blaðsíður varanlegar vefslóðir?

Væri tillit tekið til óska höfunda sem vilja opnari aðgang að verkum sínum?

Í Noregi var öllum þessum spurningum svarað neitandi, a.m.k. í upphafi 
verkefnisins.



  

Kostir og gallar við að útfæra bokhylla.no - hugmyndina 
á Íslandi (2)

Við þurfum líka að spyrja:

Hver væri stofnkostnaður kerfisins?

Hverjar væru tekjur rétthafasamtaka frá slíku kerfi? Fengju þau óhóflega 
mikið vald og fjárstyrki út úr því?

Að hve miklu leyti má líta á bokhylla.no sem stóra peningatilfærslu frá ríkinu 
sem útgefendur og rétthafasamtök hafa skipulagt og tekið til sín?

Hvernig gæti slíkt kerfi þjónað, á sem bestan mögulegan hátt, hagsmunum 
fræðiritahöfunda sem vilja aðallega að bækur þeirra séu lesnar (ekki seldar) og 
notaðar til að skapa þekkingu?

Við í Bókasafni Dagsbrúnar getum ekki keppt við umfang bokhyllu-
hugmyndarinnar ef hún væri útfærð hér á Íslandi. En ég tel að leiðirnar sem 
við höfum farið hafa ákveðna kosti fyrir fræðiritahöfunda. Spurningarnar hér 
að ofan eru mikilvægt umhugsunarefni fyrir okkur á meðan við erum að 
ákveða hvert  næsta skref verður á Íslandi. Við viljum ekki lama eða takmarka 
aðgang að bókum sem allir vilja hafa eins opnar og mögulegt er.



  



  

Framtíðarmarkmið í Bókasafni Dagsbrúnar:

Halda áfram að aðstoða höfunda sem vilja setja útgefnar 
bækur sínar í opinn aðgang.

Halda áfram að hafa samband við höfunda bóka sem eru í 
HathiTrust.

Tengja bækur frá archive.org við Landskerfið.

Hvetja höfunda nýrra fræðibóka til að setja bækur sínar í 
opinn aðgang frá upphafi.

Reyna (ásamt OA-hreyfingunni) að vinna gegn þeim hefðum 
og innviðum í samfélaginu sem hindra opinn aðgang (t.d. með 
því að stuðla að breytingum á matskerfi opinberra háskóla).

Stuðla að gagnrýnni og uppbyggilegri umræðu um skönnun 
bóka á Íslandi.
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