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Nasjonalbiblioteket



Nasjonalbiblioteket skal …

være den primære kilden for 
informasjon om Norge, 
nordmenn og norsk kultur, 
og være Norges viktigste
ressurs for innsamling, 
arkivering og formidlig av
norske utgivelser



I Mo i Rana …
• Pliktavlevering
• Sikringsmagasin og 

automatlager
• Depotbibliotek
• Digitalisering

Å samle scenekunst - tirsdag 9. februar



I Oslo ….
• Lesesaler
• Forskning og 

dokumentasjon
• Utstillinger og 

konferanser
• Digitalisering

Å samle scenekunst - tirsdag 9. februar



Nasjonalbibliotekets samling



Pliktavleveringsloven

Revidert pliktavleveringslov fra 
01.01.16

Omfatter alle typer dokumenter 
uavhengig av medium

Hovedkriteriet for 
avleveringsplikten er at et 
dokument, eller innholdet i et 
dokument, er gjort tilgjengelig 
for allmenheten

Å samle scenekunst - tirsdag 9. februar



De viktigste endringene er
• Digitalt 

grunnlagsdokument skal 
avleveres i tillegg til selve 
utgivelsen

• Universitet- og 
høgskolebibliotek får digital 
tilgang til pliktavlevert 
materiale

• Nasjonalbiblioteket får 
hjemmel til å gjøre 
automatisk innhøsting av 
norsk materiale på 
Internett



Tredelt innsamling
• Tverrsnittinnsamling: Hele .no og norsk 

materiale fra andre domener blir høstet med 
jevne mellomrom

• Selektiv innsamling: utvalgte nettsider blir 
høstet med kortere intervall, som 
eksempelvis nettaviser 

• Begivenhetsinnsamling: utvalgte sider blir 
høstet med kortere intervall i sammenheng 
med større nasjonale hendelser



Lagring, klausulering og sletting
• Klausulering eller sletting aktuelt for bl.a. 

private sider i sosiale medier der innholdet 
bare skulle gjøres kjent innenfor en lukket 
krets og for sider uten redaktøransvar

• Krav om klausulering eller sletting skal alltid 
gjøres når det gjelder barn under 18 år

• Mulighet for å legge inn tilsvar, motinnlegg 
eller merknad



Tilgang – fire nivåer

Tilgang Materiale

Kategori 1 Nettarkiv åpent for alle Eksempel: nettsider fra offentlige 
institusjoner og sider der NB har 
gjort avtale om tilgjengeliggjøring

Kategori 2 Nettarkiv åpent i NBs 
lokaler og hos 
universitets- og 
høgskolebibliotekene

Sider fra nettsteder med ansvarlig 
redaktør for innholdet og sider som 
ikke inneholder personopplysninger 
som ikke er allment kjente

Kategori 3 Nettarkiv åpent for 
forskere etter søknad på 
særskilt terminal hos 
NB

Digitale dokument som ikke er
underlagt redaktøransvar og som 
inneholder personopplysninger som 
ikke er allment kjent

Kategori 4 Nettarkiv ikke 
tilgjengelig

Klausulert nettinnhold



Norske nettdokumenter 
– hva er avleveringspliktig ?

• Alle dokumenter, dvs. hjemmesider 
og filer, som ligger på den norske 
delen av Internett (.no)

• Alle dokumenter på norsk eller 
dokumenter som er publisert av 
norsk utgiver på domener utenfor .no
(.com, .org, .as etc.)

• Intranett faller utenfor !



Hva gjør Nasjonalbiblioteket ?
• Selektiv innhøsting av utvalgte 

nettsider (eksempel: nettaviser, 
regjeringen.no, stortinget.no)

• Innhøsting av nettsider i forbindelse 
med begivenheter av nasjonal 
interesse



Litt historikk ….
• - 2004: Selektiv innhøsting av 

enkeltdokumenter fra nettet 
t.o.m. 2004

• 2005 -2009 Domeneinnhøsting 
hele den norske delen av 
Internett, supplert med selektiv 
innhøsting

• 2009 – Selektiv innhøsting, 
etter informasjon i hver enkelt 
tilfelle



Seleksjonskriterier for innhøsting av 
utvalgte nettsider

Nettsider som dokumenterer
• Begivenheter av nasjonal betydning. Eksempel:

• Stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg
• Ski-VM i Oslo 2011
• Terrorangrepene 22. juli 2011
• Rettssaken etter terrorangrepene

• Norsk kultur og samfunnsliv. Eksempel:
• Norske nettaviser
• Offentlige institusjoners nettsider 
• Teater og scenekunst
• Kommersielle bedrifter

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg.html?id=456491
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg.html?id=456491
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.xn--hgman-jua.se/pages/img/logo_xl.png&imgrefurl=http://www.xn--hgman-jua.se/pages/esc.htm&h=301&w=770&sz=23&tbnid=Hs1OCy4jQ8w8KM:&tbnh=56&tbnw=142&prev=/images?q=eurovision+song+contest&zoom=1&q=eurovision+song+contest&hl=no&usg=__HmHZR-NgNWcmrH-S8pcizFeUTz4=&sa=X&ei=ldnCTKzeN4mfOvWC0YsM&ved=0CFIQ9QEwBg
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.xn--hgman-jua.se/pages/img/logo_xl.png&imgrefurl=http://www.xn--hgman-jua.se/pages/esc.htm&h=301&w=770&sz=23&tbnid=Hs1OCy4jQ8w8KM:&tbnh=56&tbnw=142&prev=/images?q=eurovision+song+contest&zoom=1&q=eurovision+song+contest&hl=no&usg=__HmHZR-NgNWcmrH-S8pcizFeUTz4=&sa=X&ei=ldnCTKzeN4mfOvWC0YsM&ved=0CFIQ9QEwBg
http://www.aftenposten.no/
http://www.aftenposten.no/


Hvordan starter en innhøsting?

1. Nasjonalbiblioteket selekterer et 
nettsted ut fra kriteriene

2. Informasjonsbrev sendes
3. Innhøsting starter

ELLER:
• Eier av nettsted ber oss høste 

siden deres



Internasjonalt samarbeid
Nasjonalbiblioteket deltar i 

http://netpreserve.org/

http://netpreserve.org/


Verktøy for innhøsting og visning

for innhøsting 
http://crawler.archive.org/index.html

fo for visning
http://archive.org/

http://crawler.archive.org/index.html
http://archive.org/web/web.php
http://crawler.archive.org/
http://crawler.archive.org/


Antall filer 2005 – 2015 (tall i millioner)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall filer 310 315 280 485 22 17 49 3272 964 5214 7695
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En titt inn i nettarkivet…

















Å samle scenekunst - tirsdag 9. februar

Takk for meg!

kjersti.rustad@nb.no
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