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Hvorfor pliktavlevere?

• Fordi det sikrer at publikasjonen blir bevart for ettertiden
• Fordi det gjør publikasjonen tilgjengelig for dokumentasjon og forskning
• Fordi avleverte publikasjoner kan gjenfinnes i nasjonalbibliografien
• Fordi det er lovpålagt

www.pliktavlevering.no

Pliktavlevering

Pliktavlevering
Nasjonalbiblioteket er vår fremste kilde til kunnskap om
Norge og norske forhold. Alt som publiseres og gjøres tilgjengelig
for allmennheten, blir samlet inn og bevart for ettertiden i
Nasjonalbiblioteket.
Vår nasjonale hukommelse bygges opp av mange små brikker.
Din utgivelse – uansett format eller innhold – er en viktig
brikke. Pliktavleveringen sikrer at ditt bidrag til vår felles
historie blir bevart for ettertiden.
Nasjonalbibliotekets samlinger gjenspeiler det norske samfunnet
i alt sitt mangfold. Det pliktavleverte materialet gjøres tilgjengelig for forskning og dokumentasjon - her kan forskere og
andre finne den kunnskapen de søker, både i dag og i framtiden.

Hvor mange eksemplarer skal pliktavleveres?
• Av papirdokumenter skal utgiver avlevere fem eksemplarer,
og produsent (trykkeri) to. Publikasjoner på andre medier som
cd, dvd og lignende skal avleveres i to eksemplarer fra utgiver.
Avleveringen skal skje vederlagsfritt. Det er sender som betaler
porto for pliktavleverte eksemplarer. Nasjonalbiblioteket høster
regelmessig inn dokumenter fra den norske delen av internett.
Ett av eksemplarene bevares for ettertiden i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin. De øvrige eksemplarene er utlånseksemplarer som fordeles
mellom Nasjonalbiblioteket i Rana og Oslo, samt universitetsbibliotekene
i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.
Dersom du er i tvil om en publikasjon er avleveringspliktig, kan du sende
et eksemplar merket «til vurdering» til Nasjonalbiblioteket.
Avleveringsplikten er stadfestet i lov om avleveringsplikt for allment
tilgjengelege dokument av 9. juli 1989 nr. 32.

Hvem skal pliktavlevere?
• Alle som publiserer noe som er beregnet for å spres utover
en privat krets.
Hva skal pliktavleveres?
• Avleveringsplikten omfatter dokumenter på alle slags
medium. Eksempler på avleveringspliktige publikasjoner
er bøker, tidsskrifter, musikk, filmer, brosjyrer, aviser og
digitale dokumenter som informasjon på cd-rom, dvd
og sider på internett.

Les mer om loven på www.pliktavlevering.no.
Adresse for innsending:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana
Mer informasjon finnes på:
www.pliktavlevering.no
eller kontakt NB på tlf. 810 013 00,
e-post pliktavlevering@nb.no

