


Nasjonalbiblioteket er statens utviklingsorgan for bibliotekfeltet og skal 
bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for 

folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling har 
hovedansvaret for dette.







Bibliotekutvikling
• Bibliotek
• Statistikk
• Utviklingsmidler og søknader
• Vegg og grupper
• Arrangement
• E-læring
• Nyhetsbrev og informasjon ut









Mottakelsen av de to brevene til fylkesbibliotekene: 



Til fagbibliotekene: 



Og folkebibliotekene: 



Nasjonalbibliotekets samling

• Pliktavlevert i hovedsak. Unntakene. 
• Bevaring er hovedformålet med loven. 
• Forskning og dokumentasjon.
• Opphavsretten. Årsaken til den strenge tilgangen, og hvorfor vi ikke 

kjører reklamekampanjer. 
• Hvorfor digitalisere? Mål og ønske. 



Digitalisering i Nasjonalbiblioteket

• Digitalisere ALT

• Digital avlevering til oss

• Digitalt arkiv for andre

• Tilgang der du er

Per 1.3.19: 2,2 mill. aviser, 250.000 bilder, 500.000 bøker, 1,6 mill. radioklipp 
samt manuskripter, privatarkivmateriale etc.



De ulike tilgangene

Tre nivå på tilganger: 
• Det som alle med norsk ip-adresse kan se
• Det en kan få se på i alle bibliotek
• Det som en må til NB for å få sett





Bøkene
• Fritt tilgjengelig

Bøker som er falt i det fri, og bøker som ikke har verkshøyde (offentlige rapporter, utredninger o.l.) er 
tilgjengelig for alle, kan lastes ned og brukes i andre tjenester. Om lag 30.000 titler. For bøker er det slik 
at alle bøker hvor opphavsmannen har vært død i 70 år er åpent tilgjengelig for alle. Om en kommer 
over tilfeller hvor det ikke stemmer så må en bare sende en e-post til oss, så åpner vi opp. Grunnen til 
at en kan finne slike tilfeller er at alt blir lagt ut med en gang, og da med kun tilgang hos oss. Fordi vi 
først må sjekke om det faktisk er lov for oss å legge det ut. 

• I Norge
Bokhyllaavtalen er en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor. Den gir oss adgang til å legge ut 
bøker som er trykt fram til år 2000. Vi forhandler om å utvide perioden. Kan leses gratis på nb.no, men 
du må være på nett og ha norsk IP-adresse. Tilgang kan åpnes i utlandet for forskning og utdanning. 
Brukere må sende søknad til oss. Se her: https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/bruk-av-bokhylla-i-
utlandet/

(Rettighetshavere kan trekke bøker fra tjenesten, så det vil være hull i samlinga. Avtalen dekker om 
lag 215.000 titler.)

• På Nasjonalbiblioteket
Tilgang i Nasjonalbibliotekets lokaler. Her kan du lese alle norske bøker som er digitalisert, også bøker 
nyere enn 2001. Om lag 450.000 titler.

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/bruk-av-bokhylla-i-utlandet/


Bøker

Falt i det fri

Bokhylla-
avtalen

Tilgjengelig 
på NB

Trukket



Manglende bøker?

veiledningen@nb.no
kan sette bøker i kø for skanning



Aviser

Tilgjengelig
hjemmefra

Tilgjengelig på
norske bibliotek

Tilgjengelig
på NB

700 000 720 000

679 627



Praktisk søking

nb.no/om-nb/soketips



Tre mulige metoder

• Nettbiblioteket

• Digitalt fjernlån
Åndsverkslovens forskrifter gir mulighet for digitalt fjernlån til bibliotek. Dette gjelder 
publikasjoner som allerede er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, og som ikke ligger 
åpent tilgjengelig. Bibliotek som ønsker å benytte seg av denne tjenesten kan sende 
bestilling til Depotbiblioteket med kopi av den aktuelle posten fra Ask/Oria eller 
Nasjonalbibliotekets søketjeneste. Og dette gjelder både bøker, aviser og tidsskrifter. 
Da får dere altså en fil på akkurat det brukeren er ute etter. depot1@nb.no. 
Husk Avistjenesten for avisene! Ny tilgang straks klar!

• Tilgang til det pliktavleverte materialet gjennom lisenser

mailto:depot1@nb.no
mailto:depot1@nb.no








En lenke å ta vare på!

nb.no/syn



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



Logg på. Feide for de som har adgang til det. Ellers ID-porten/MinID. 



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



Bibliotekaren logger seg på med sitt biblioteksnummer på denne siden: 



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





Lokalhistorie

Status for digitalisering av lokalhistorisk litteratur i Trøndelag (og ellers):

• Rene monografier eldre enn 4-5 år skal alle være digitalisert.
• NLI periodika (det meste av lokalhistoriske årbøker). 14 paller er 

tatt, 3 gjenstår. Vil ta noen måneder.
• Sjekk over sommeren!
• Når dette er ferdig starter vi med suppleringen der NLI ikke hadde 

alle årganger. 













Om autmatlageret
https://www.youtube.com/watch?v=SeC7xjvPqKs

https://www.youtube.com/watch?v=SeC7xjvPqKs
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