


Pliktavleveringsloven – hovedpunkter

•Omfatter alle typer dokumenter 
uavhengig av medium

•Hovedkriteriet - allment tilgjengelig, dvs. 
at utgiver har en intensjon om å spre 
dokumentet ut over en privat krets

•Universitetsbibliotekene i Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Oslo og Sametingets 
bibliotek har rett på fysiske eksemplarer

•Nasjonalbiblioteket skal ha tre 
eksemplarer til bevaring, lesesalsbruk og 
fjernlån





Hvert år avleveres det ca:

• 10.000 trykte bøker

• 4.500 e-bøker

• 7.000 løpende tidsskrifter. Dette utgjør ca. 18.000 hefter

• 15.000 småtrykk

• 500 postkort

• 1.500 plakater

• 250 dagsaviser

• 1.200 musikk-cder

• 200.000 filer digital radio og fjernsyn

• - og flere millioner filer fra Internett!





Ny lov og forskrift

• Revidert 
pliktavleveringslov 
kom 1. januar 2016

• Reviderte 
forskrifter kom 1. 
juli 2018



Hva er nytt?

• Tydelig hjemmel for høsting og bevaring 
av norske nettsider

• Avlevering av digitalt grunnlagsdokument 
i tillegg til utgivelsen

• Avlevering av metadata

• Digital tilgang i universitet, høgskoler og 
offentlige bibliotek

• Inntil 7 eksemplarer kan avleveres av alle 
typer fysiske utgivelser



Pliktavlevering - dagens modell

Trykkeri
2 eks.

Utgiver
5 eks.

Nasjonal-
biblioteket

(NB)

NB
Bevaringseks

NB 
Brukseks

NB
Depot-

biblioteket

UB
Tromsø

UBB
(eller 

Sametinget)

NTNU UB UBO



Ny modell

Trykkeri
1 eks.

Utgiver
2 eks.

Nasjonal-
biblioteket

(NB)

NB
Bevaringseks

NB 
Brukseks.

NB
Depotbibl.

Trykkefil
og

metadata

Digital 
tilgang



Tilgang til pliktavlevert materiale

• Nasjonalbiblioteket mottar alt som blir utgitt 
i Norge. Hovedformålet for innsamlingen: 
bevaring.

• Tilgang for forskning og dokumentasjon. 

• Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets 
lokaler.

• Ettårig prøveprosjekt. 

• To ulike pålogginger. En kun for UH-
sektoren, via Feide. Faculty employee. 

• En for alle andre. 





Her går man inn for å få tilgang! 
Pålogging for brukerne, og for godkjenning av 

søknadene. 

nb.no/syn

nb.no/syn


Når en bruker har funnet materiale de vil se på følger de 
oppskriften under. 

Dere finner den her: nb.no/syn. 
Følg den trinn for trinn fra denne oppskriften!

nb.no/syn




Slik ser det første bildet ut. 
Logg på. Feide for de som har adgang til det. 

Ellers ID-porten/MinID. 
Google og Facebook kan ikke brukes. 



Brukeren må gjøre det fra oppskriften. 
Etter pålogging sendes han så rett til søknadsskjemaet.

Brukeren må velge rett bibliotek fra rullegardinmenyen, og sende inn 
søknaden. 



Deretter må bibliotekaren godkjenne søknadene. Det gjøres også 
fra denne siden: nb.no/syn. Velg Håndtere tilganger. 

nb.no/syn


Godkjenning

Bibliotekaren logger 
seg på med sitt 
biblioteksnummer.
Passordet er det fra 
Base bibliotek. 



Klikk for å endre status på søknaden. Knappen blir blå, og 
brukeren har tilgang i 8 timer. 

Til alt. På egen pc. I det statusen er endret.  



Etter å ha fått tilgang får brukeren opp dette bildet før han kan gå inn 
på noe. Brukeren må bekrefte at det skal brukes til forsknings- og 
dokumentasjonsformål før han får åpnet et dokument. Men får åpnet 
det fra egen pc.



Om tilgangen  

• En tilgang til absolutt alt. Som om en var i 
Nasjonalbibliotekets lokaler. Altså også det som 
er merket med Kan kun åpnes i 
Nasjonalbiblioteks lokaler.

• Materialet tilbys gjennom strømming.

• Det vil si at det ikke kan lastes ned, ikke 
kopieres, ikke skrives ut. 





Avistjenesten

Norske bibliotek tilbys utvidet tilgang til 
digitaliserte aviser via Nasjonalbibliotekets 
avistjeneste. Basert på avtaler med avisene, 
ikkje pliktavlevering. 



Tjenesten krever ikke lenger et 

abonnement!

• Gå inn her: 
nb.no/syn

• Slik ser det ut  

• (Løsningen med 
tilgang via IP-
adresse vil 
dessverre fjernes.)

https://www.nb.no/syn/auth/login


Velg Avistilgang, logg inn med biblioteksnr og 

passord fra Base bibliotek



Brukernavn og passord

• Brukernavnet består av 
biblioteksnummeret etterfulgt av 
@genbib.nb.no

• Dette brukernavnet og passordet 
dere henter ut kan dere gi til 
brukerne. Som benytter dette for 
tilgang på eget utstyr. Det er ikke 
nødvendig å benytte bibliotekets pc-
er. 

• Brukerne må på biblioteket for å få 
passordet.

• Passordet bør generes hver dag. Det 
generes hver gang en logger seg på. 



Her går brukeren inn: 
Med bibliotekets brukernavn, og dagens passord. Og har da tilgang til den 

utvidede lista med aviser. Brukeren trenger ikke sende noen søknad, og det er 

ikke noe dere må godkjenne. 



Hvilke aviser får en tilgang til? 

• Tjenesten er basert på avtaler med de ulike avisene. Så det vil fortsatt være aviser dere 
ikke kommer inn på fordi NB ikke har avtaler med dem. Men dere får tilgang til langt 
flere enn de som ligger i Nettbiblioteket. 

• En trenger ikke å være forsker for å få tilgang, og en må ikke sende en søknad som så 
må godkjennes. 

• Her finner dere liste over hvilke aviser dette gjelder: 

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/

• Den ligger under Aviser, gå ned til Tilgang i norske bibliotek.                                            
(Men husk at dere fortsatt må gå inn på nb.no/syn for å hente dagens passord.)

• Avisene er tilgjengelig fra 14 dager etter utgivelsesdato.

• Artiklene kan lastes ned som pdf, og lagres eller skrives ut. 

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/
https://www.nb.no/syn/auth/login


Adresseavisen Glåmdalen Sandefjords Blad

Aftenposten (inkludert A-magasinet, Aften og Osloby) Gudbrandsdølen Dagningen
Sarpen (1940-1942)

Akershus Amtstidende Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer Sarpsborg Arbeiderblad

Arendals Tidende (inkl. Arendals Tidende Magasin) Hamar Arbeiderblad
Sarpsborg Dagblad (1943-
1945)

Asker og Bærum Budstikke Harstad Tidende Smaalenenes Avis

Askøyværingen Helgelendingen (Helgeland Arbeiderblad) Stavanger Aftenblad

Aura Avis Inderøyingen Steinkjeravisa

Avisa Nordland Jærbladet Stjørdals-nytt

Bergens Tidende
Klassekampen (inneværende årgang er 
utilgjengelig)

Strilen

Brønnøysunds Avis Kvinnheringen Svelvikposten

Bygdanytt Lillehammer Tilskuer Sykkylvsbladet

Bygdeposten Lofot-Tidende Telemarksavisa

Dagbladet Laagendalsposten TradeWinds

Dag og Tid Morgenbladet Trønder-Avisa

Dagens Næringsliv Moss Avis Tønsbergs Blad

Den Nye Tid (1940-1943) Nationen Upstream

Drammens Tidende Nordstrands Blad Varingen

Eiker-Bladet Norsk kundgjørelsestidende Verran Namdalsei

Fanaposten Norsk lysingsblad (til og med 1954) Vestnytt

Fredriksstad Blad Orientering/Ny tid VG

Fremover Porsgrunns Dagblad Ytringen

Fædrelandsvennen Rana Blad Østlandets Blad

Gjengangeren Ringerikes Blad Østlendingen

Glommen (1940-1941) Røyken og Hurum Avis

De ekstra avisene:





Statistikk over bruk





Digitalisering og avtaler

• Mer inn i tjenesten for hver dag. 

• Tjenesten er under kontinuerlig utvikling

• Avtaler

– Amedia (aviser eldre enn 15 år)

– TONO (gammel musikk)

• Bokhylla-avtalen. 15 mill pr år. 
Reforhandling.  





Ting som kommer

Forhåpentligvis før sommeren:

• Deling av lister med andre

• Musikkmanuskripter og Noter 

• Musikk. Pliktavlevert musikk (om man er i 
Nasjonalbiblioteket)

– 78-plater (utgivelser fra før 1955 som vi 
betaler TONO-avgift for å kunne tilby)

– Metadata om musikkobjekter som ikke er 
digitalisert (kanskje)



Hva vi drømmer om 

• «Samlingssøk med kodegenerator til egen 
nettside»
– https://beta.nb.no/samlingssok-generator/
– https://beta.nb.no/blog/category/samlingsso

k-test/
• Brukers egen metamerking av objekter (for egen 

gjenfinning i første omgang, seinere kanskje i 
retning av «crowdsourcing»)

• Radio/kringkastingsarkiver
• Levende bilder (film, fjernsyn)
• Andre digitaliserte innholdstyper som plakater 

m.m. ...

https://beta.nb.no/samlingssok-generator/
https://beta.nb.no/blog/category/samlingssok-test/



