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Nasjonalbiblioteket 

• «Nasjonens hukommelse».

• Ca. 420 ansatte i Oslo og Mo i Rana.

• Forvalter pliktavleveringsloven.

• Bevarer og formidler ulike former for 
privatarkivmateriale. 

• Samler inn, katalogiserer, digitaliserer, 
bevarer og formidler alle materialtyper 
fra papirarkiv til LP-plater, kringkasting 
og nettsider. 



Bevaring av lydopptak



Digital strategi 

Digitalisere hele samlingen

• Systematisk: Bevare

• Prioritert: Forskning og
formidling

• Avtaler med 
rettighetsorganisasjoner

• On demand

Digital pliktavlevering (2017)

• Skal implementeres for 
alle medietyper

Strategiske
samarbeidspartnere

• NRK

• Aviser



Tilvekst og innsamling

• Pliktavlevering: Implementering av 
digital pliktavlevering for audiovisuelt 
materiale.

• Tetting av lakuner i publisert materiale: 
fra voksruller og 78-plater til digitale 
filer.

• Master- og produksjonsbånd.

• Digitalt produksjonsmateriale.

• Dokumentasjons- og feltopptak.



Digitalisering 

• Regulert ut fra ulike forutsetninger i lover, 
forskrifter og juridiske avtaler. Sist nevnte 
legger føringer for kostnadsfordelinger, 
rettigheter, formidlingsbehov etc. 

• Kontinuerlige vurderinger av digitaliserings-
og registreringsprioriteringer. 

• Infrastruktur  og «digitaliseringsfabrikk» for 
alt fra NRK, samarbeidende UH- og ABM-
institusjoner til kommersielle aktører. 



Prioriterte prosjekter



Digital pliktavlevering av musikk

• Pilotprosjekt med digital avlevering av 
metadata og lydfiler fra Phonofile.

• Ønsker å utvikle en mest mulig 
automatisert løype for digital 
pliktavlevering fra ulike utgivere.

• Ønsker å utvikle et funksjonelt 
grensesnitt som kan oppdateres 
fortløpende. 



Digital formidling av 78-plater

• Stadig videreutvikling 
av digitale 
formidlingstjenester 
på nb.no.

• Bøker, aviser og foto 
hovedprioriteringer 
så langt.

• Jobbes nå med et eget 
grensesnitt for 
streaming av 78-
plater. 



Digitalt arkiv for folkemusikk

• Samarbeid mellom 
NB og NRK.

• Pilotprosjekt basert 
på semantisk web.

• Felles digitalt arkiv.

• Egen presentasjon 
senere på lydarkiv-
konferansen. 



Nasjonal kartlegging og  plan for 

bevaring av audiovisuell kulturarv

• Kulturdepartementet har gitt 
Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge 
audiovisuelt kulturhistorisk materiale i 
arkiv, museer, bibiliotek og private 
samlinger i Norge, og utforme en nasjonal 
plan for digitalisering og bevaring av dette.

• Fokus på unikt, sårbart materiale i ABM-
institusjoner

• Egen presentasjon senere på 
lydarkivkonferansen. 



Takk for oppmerksomheten!


