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1 Innledning og oppsummering  
 
Nasjonalbiblioteket har hatt en utvikling i henhold til ambisjoner og planer i 2008. 
Resultatindikatorene er nådd med unntak av sykefraværet der nedgangen ble mindre enn 
måltallet. Det er etablert strategier på flere politikkområder (se 
www.nb.no/om_nb/presserom/strategi): samlingsutvikling, fagutvikling og forskning, bevaring, 
formidling, digitalisering og kommunikasjon. I tillegg er det utviklet en ny personalpolitikk. 
 
Digitalt bibliotek 
Produksjonsmålene i digitaliseringsprogrammet er oppfylt. Digitalisering av bøker, aviser, foto, 
håndskrifter, radio og truede lyd- og videoformat har vært vektlagt.  
 
I tråd med økt digitalt innhold er nb.digital utviklet som tjeneste. Alle digitaliserte bøker som har 
falt i det fri er åpent tilgjengelig (ca 3000 titler). Det samme gjelder innholdet som omfattes av 
Nordområdeprosjektet. Antall treff på nb.no er forboblet (jfr s 6). Totalt ble 156 000 boksider vist 
fra NBdigital i 2008. Dette er en økning på 20% i forhold til 2007 
 
Aftenposten og Adresseavisen ble i sin helhet avlevert i digital form i 2008. De digitalt avleverte 
avisene gjøres nå tilgjengelig i våre lesesaler dagen etter utgivelse. Totalt ble ca 37 400 avissider 
vist fra denne tjenesten i 2008. 
 
I 2008 ble det inngått en rammeavtale med Den norske forleggerforeningen om digital avlevering 
av forlagslitteratur (bøker og tidsskrift). Som en oppfølging av dette er det inngått avtale med tre 
forlag om digital avlevering av deres produksjon. Filbasert pliktavlevering av NRKs tre 
fjernsynskanaler ble satt i drift i august 2008. TV2 vil bli fulgt opp i 2009.  
 
Det har gjennom året vært et løpende digitaliseringssamarbeid med en rekke institusjoner.  
 
Forfatterjubileer - Wergelandåret 
I samarbeid med Riksarkivet og Eidsvoll 1814 hadde Nasjonalbiblioteket det nasjonale ansvaret 
for Wergelandsjubileet. Årets store forfatterutstilling var Hassel-Nødder. Det ble i tillegg holdt 
en rekke konserter og foredrag om Wergelands person og diktning. Nasjonalbiblioteket har i 
samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune driftet nettstedet Wergeland2008.no. De ulike 
arrangementene har fått omfattende mediedekning (jfr egen rapport om Wergelandjubileet). 
 
I 2009 vil Nasjonalbiblioteket ha ansvaret for den offisielle jubileumsmarkeringen av 150-
årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel. For å utarbeide de nasjonale programmene ble det i 2008 
etablert et kunstnerisk samarbeid med Riksteatret. I 2008 lanserte vi første versjon av nettstedet 
Hamsun.no 
 
Utstillinger og arrangement 
Utstillings- og arrangementsprogrammet omfattet totalt fire hovedutstillinger, fem 
miniutstillinger og 52 arrangementer. Den irske presidenten Mary Mc Aleese besøkte 
Nasjonalbiblioteket sammen med det norske kongeparet under statsbesøket i Norge i oktober. I et 
program bestående av foredrag, musikkinnslag og en miniutstilling ble de presentert materiale fra 
den norske musikkforskeren Ole Mørk Sandviks studiereise i Irland sommeren 1927. Besøket 
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fikk bred omtale i norsk og irsk presse. Det var og betydelig oppmerksomhet rundt 
H.M. Kongens deltakelse på fagseminaret i forbindelse med lanseringen av den norske 
oversettelsen av Tormod Torfæus norgeshistorie i april. 
 
Mangfoldsåret 
I forbindelse med Mangfoldsåret ble pliktavlevering av trykksaker fra innvandrerorganisasjoner 
fokusert og miniutstillingen Pliktavlevert mangfold – trykksaker fra minoriteter i Norge ble laget 
i forbindelse med et flerkulturelt arrangement. 
 
Formidling og faglig utvikling 
I 2008 har besøkstallet holdt seg stabilt fra 2007, mens bruken av samlingen har hatt en økning på 
rundt 20 % (fra Depotbiblioteket 16 %). 
 
På bibliografifeltet er den årlige bibliografien over norsk litteraturforskning i Norsk Litterær 
Årbok levert. Wergeland-bibliografien er ferdigredigert og i samarbeid med Grieg-komiteen er 
Edvard Griegs verkfortegnelse i tysk utgave fullført. 
 
I samarbeid med Preus Fotomuseum utga Nasjonalbiblioteket fotoboken ”80 millioner bilder. 
Norsk kulturhistorisk fotografi 1850 - 2000”. Boken fikk stor oppmerksomhet og bred omtale i 
pressen. I forbindelse med lanseringen ble en fotoutstilling med samme navn åpnet av statsråd 
Giske. 
 
Også i 2008 har det vært gjort viktige kulturhistoriske innkjøp. Bl.a. Euclides: Elementa 
Geometrica. Venice: E. Ratdolt, 25 May 1482, Hartmann Schedels Nürnberg-krønike frå 1493 og 
Francesco Colonnas inkunabel "Hypnerotomachia Poliphili" fra 1499. For andre innkjøp se 
vedlegg 2. 
 
Filmarkivet inn i Nasjonalbiblioteket 
I 2008 ble Norsk filminstitutts arkiver overdratt til Nasjonalbiblioteket. Det er etablert planer for 
integrering av filmområdet i Nasjonalbibliotekets organisasjon. Det skjer gjennom etablering av 
en seksjon for film, musikk og kringkasting i Avdeling fag og forskning. En tilsvarende seksjon, 
som i tilegg skal ha fokus på digital formidling, etableres i avdeling Formidling. Målet med disse 
endringene er bl.a. å gjøre det multimediale mer synlig i Henrik Ibsensgt 
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2 Strategi, resultatrapportering og økonomi 

2.1 Strategi 
Nasjonalbibliotekets strategiske plan gjelder for perioden 2005 – 2008.   
 
Visjonen til Nasjonalbiblioteket er å være:  

• nasjonens hukommelse  
• et multimedialt kunnskapssenter – i forkant av fremtidens etterspørsel 

 
De strategiske satsingsområder er beskrevet gjennom følgende hovedmål:  
 
Nasjonalbiblioteket skal:  

• være et av Europas mest moderne og spennende nasjonalbibliotek  
• være kjernen i Norsk digitalt bibliotek   
• tilby kunnskap og opplevelse av høy kvalitet  
• gi både kulturforståelse og teknologikunnskap 
• være en omstillingsdyktig organisasjon 

 
Nasjonalbiblioteket har i 2008 utarbeidet en samlingspolitikk, en politikk for fagutvikling og 
forskning, bevaringspolitikk, formidlingspolitikk, personalpolitikk samt en 
kommunikasjonsstrategi. Se vedlegg 6, 7 og 8. Disse politikkene er en utdyping av våre 
hovedmål, og vil sammen med digitaliseringsstrategien danne grunnlaget for en ny strategi for 
perioden 2009-2012. Arbeidet med dette igangsettes tidlig i 2009. 
 

2.2 Resultatrapport  
Nasjonalbiblioteket har hatt en positiv utvikling gjennom flere år. Ved utløpet av strategiperioden 
er en rekke mål nådd, samtidig som det er lagt et godt grunnlag for det videre arbeid med å 
realisere vår visjon. Resultatene for 2008 viser at det er gjort godt arbeid i alle ledd av 
organisasjonen.  

2.2.1 Det digitale nasjonalbiblioteket  
Målene knyttet til utviklingen av det digitale Nasjonalbiblioteket er forankret i det mandatet og 
samfunnsoppdraget Nasjonalbiblioteket har gjennom pliktavleveringsloven og Åndsverksloven.  
 
Digitalisering. Nasjonalbiblioteket har nådd produksjonsmålene i digitaliseringsprogrammet i 
2008. Det har vært størst fokus på digitalisering av bøker, aviser, foto, håndskrifter, radio og 
truede lyd- og videoformat. Det er i løpet av året digitalisert ca 43 500 bøker og ca 40 800 
avishefter. Dette utgjør ca 7,3 mill. boksider og ca 640 000 avissider. Alt materialet OCR-
behandles og analyseres slik at det kan etableres fulltekstsøk.  

 
Det er videre i 2008 digitalisert ca 59 000 foto, ca 20 400 sider med håndskrifter, ca 900 plakater 
og ca 61 200 timer historisk radiomateriale. I tillegg er flere truede lydformat i 
Nasjonalbibliotekets samling i sin helhet konvertert over til digitale bevaringsformat, og vi startet 
i 2008 også digitalisering av 78-plater. 
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Det ble i 2008 kjøpt inn og satt i produksjon en skanner for automatisk digitalisering av 
innbundne trykksaker opp til A3-format. Dette utstyret blar automatisk i trykksaken som skal 
digitaliseres, og dette bidrar til en sterk økning i kapasiteten på digitalisering av innbundne 
trykksaker som ikke kan demonteres. 
 
Digital innhøsting og pliktavlevering. Det norske internettdomenet .no ble høstet inn to ganger i 
2008. Totalt ble det høstet inn mer enn 1 milliard filer. Nedlastingen gjøres under en midlertidig 
konsesjon fra Datatilsynet. Nasjonalbiblioteket har også i 2008 vært i dialog med Datatilsynet om 
vilkår for en permanent konsesjon og som en del av dette vilkår for formidling av deler av 
innholdet. Heller ikke i 2008 har det lyktes oss å komme i havn med dette. 

 
I tillegg til den fullstendige innhøstingen ble det gjort avgrensede innsamlinger knyttet til 
mangfoldsåret og finanskrisen. Det ble videre gjort daglig nedlasting av 8 nettaviser i hele 2008. 
 
Nasjonalbiblioteket arbeidet også i 2008 aktivt i IIPC (International Internet Preservation 
Consortium) for å etablere felles løsninger innen dette området internasjonalt. 
 
Aftenposten og Adresseavisen ble i sin helhet avlevert i digital form i bevaringskvalitet i 2008. 
Totalt utgjorde dette nesten 150 000 sider. Det ble i 2008 etablert et opplegg for automatisert 
etterbehandling av de digitalt avleverte avisene. Tekst og struktur ekstraheres fra avisene med 
tanke på fulltekstindeksering på samme måte som for avisene som digitaliseres fra mikrofilm. De 
digitalt avleverte avisene gjøres tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets lesesaler dagen etter utgivelse. 
Dette er en radikal forbedring i forhold til tidligere med flere måneders etterslep i mikrofilmingen 
av avisene. 

 
Høsten 2008 inngikk Nasjonalbiblioteket en rammeavtale med Den norske forleggerforeningen 
om digital avlevering av forlagslitteratur (bøker og tidsskrift). Samtidig tegnet 
Nasjonalbiblioteket avtale med tre forlag om digital avlevering av deres produksjon. Det tas sikte 
på å komme i gang med digital avlevering fra disse forlagene tidlig i 2009. 

 
Digital filbasert pliktavlevering av NRKs tre fjernsynskanaler NRK1, NRK2 og NRK3 ble satt i 
drift i august 2008.  
 
Digital formidling. Av bøkene som er digitalisert er alle bøker som har falt i det fri lagt åpent 
tilgjengelig via NBdigital. Det samme gjelder bøkene Nasjonalbiblioteket har avtale på gjennom 
Nordområdeprosjektet. Disse kan søkes opp både ved hjelp av metadata og gjennom fulltekstsøk. 
156 000 boksider ble lest fra NBdigital i 2008, noe som tilsvarer 3 000 sider per uke. Dette er en 
økning på 20% i forhold til 2007. 

 
Nasjonalbiblioteket har registrert 17 555 748 treff på nettsiden nb.no. Dette er en fordobbling fra 
2007. Det er avdekket svakheter i analyseverktøyet som indikerer at registreringen i 2007 ikke er 
korrekt, og at økningen derfor er noe lavere enn hva tallene gir uttrykk for. En ikke ubetydelig del 
av brukerne som leser boksider har enten funnet de aktuelle bøkene gjennom søk i Google eller 
via Wikipedia.  
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Det ble også i 2008 etablert en tjeneste som gjør at alle digitalt avleverte og digitaliserte aviser 
kan brukes i Nasjonalbibliotekets lesesaler. Totalt ble ca 37 400 avissider vist fra denne tjenesten 
i 2008. 

 
Nasjonalbiblioteket vil i 2009 ytterligere forsterke sin strategi om å gjøre digitalt innhold synlig i 
andre tjenester på Internett, og håper da å ytterligere øke bruken av det digitale innholdet. 
 
Nasjonalbiblioteket har i 2008 driftet nettstedet for Wergelandsjubileet i samarbeid med Vest-
Agder fylkeskommune, og lanserte første versjon av nettstedet for Hamsunjubileet. Videre har 
Nasjonalbiblioteket spilt en viktig rolle i Oljemuseets arbeid med å etablere et nettsted som 
dokumenterer Frigg-feltet. Nettstedet ble lansert våren  
 
Ibsen.net, Nasjonalbibliotekets nettsted for Ibsen relatert materiale, hadde 685 000 besøk og 
9 220 000 sidevisninger i løpet av 2008. Dette er en sterk nedgang i antall besøkende, men 
samtidig en liten økning i antall sidevisninger i forhold til 2007. Litt i underkant av 700 Ibsen-
oppsetninger er i løpet av året registrert inn i Repertoardatabasen som nå i alt teller 6 377 
oppsetninger fra 1850 og frem til i dag. 35 anmeldelser av Ibsen-oppsetninger fra Ibsens samtid 
er i løpet av året digitalisert i tillegg til 11 førsteutgaveanmeldelser.  
 
Nasjonalbiblioteket deltar som partner i forskningsprosjektet MIDAS og EFG 
(http://europeanfilmgateway.eu/) som går i perioden 2008 - 2011. Forskningsprosjektene er EU 
prosjekter og ledes av DIF (Deutsches Filminsititut). Målsettingene med prosjektene er digital 
formidling av europeiske filmer. Begge prosjektene er tilkommet som en del av overtagelsen av 
filmarkivene.  
 
Digital langtidsbevaring. På grunn av digitaliseringsprogrammet og den digitale avleveringen 
vil behovet for digital lagringskapasitet i det digitale sikringsmagasinet (DSM) være sterkt 
økende også i tiden fremover. I 2008 er kapasiteten i digitale sikringsmagasin økt fra ca 900 
TBytes til ca 1,3 Petabytes for å holde tritt med behovet. Den nye lagringsløsningen vi fikk i drift 
i 2007 er meget fleksibel og skalerbar, og den gir oss et godt grunnlag for nødvendige 
kapasitetsutgivelser i de nærmeste årene. 

 
Nasjonalbiblioteket deltar som partner i forskningsprosjektet LongRec (http://www.longrec.com) 
som går i perioden 2007 - 2009. Forskningsprosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, 
og ledes av Det norske veritas. Målsettingen med prosjektet er bevaring og anvendelse av 
digitale dokumenter på en sikker måte over lang tid. 
 

2.2.2 Faglig utvikling og formidling  
I 2008 har som nevnt strategiene for forskning og faglig utvikling, formidling og 
samlingsoppbygging blitt ferdigstilt. Med dette er rammene lagt for denne aktiviteten i 
Nasjonalbiblioteket 
 
Faglig utvikling og sterkere forskningsprofil. Når det gjelder forskning, vil vi være en del av 
forskningens infrastruktur ved å legge samlingene våre til rette for forskning og ved å bygge opp 
stabens kompetanse for best mulig å komme forskningen i møte. I 2008 innebærer dette i praksis 
at vi med forskningsperspektiv har bygd ut samlingene, ordnet og registrert dem, formidlet dem i 
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varierte kanaler og selv bygd opp forskerkompetanse ved å inngå i forskingsprosjekt som tar 
utgangspunkt i samlingene. Disse prosjektene er ikke bare kompetansehevende, de bygger også 
opp kunnskapen om samlingene og styrker dialogen med forskersamfunnet.  
 
Eksempler på prosjekt der Nasjonalbiblioteket har deltatt på disse vilkårene, er det pågående 
prosjektet Henrik Ibsens skrifter og et pågående prosjekt om etableringen av latinsk skrift og 
bøker i Norge i perioden 900-1350. I 2008 er et internasjonalt bibliografisk prosjekt om Edvard 
Grieg (se nedenfor) og et større bokprosjekt om kulturhistorisk fotografi fullført. I tillegg arbeider 
flere med mindre prosjekt som knytter an til bok- og bibliotekhistoriske emner, eller som bygger 
opp relevant kunnskap i forbindelse med pågående eller planlagte jubileer.  
 
Vår forskingsprofil skal også styrkes ved at vi i 2008 har påbegynt arbeidet med å realisere en 
vitenskapelig skriftserie. 
 
På bibliografifeltet har vi levert den årlige bibliografien over norsk litteraturforskning i Norsk 
Litterær Årbok, vi har ferdigredigert Wergeland-bibliografien og har i samarbeid med Grieg-
komiteen fullført Edvard Griegs verkfortegnelse i tysk utgave (utgitt i Frankfurt, Leipzig, London 
og New York). For å bli et bibliografisk kompetansesenter har vi lyst ut og besatt en permanent 
stilling som fagbibliograf. 
 
I 2008 har Nasjonalbibliotekets ansatte ferdigstilt 28 vitenskapelige publikasjoner; 10 
monografier eller deler av monografier, én katalog med historisk innledning, 14 artikler i 
antologier og tidsskrift og tre trykte bibliografier (se vedlegg 10). 
 
Formidling – økt bruk av samlingene. Besøkstallet i våre publikumslokaler har vokst med ca 
1,5 %. Det har vært relativ stor økning i bruken av materiale på lesesalen (23 %) og bruk av e-
tidsskrift (21 %). Bruken av bibliotekets samlinger har hatt en økning på vel 20 % og lån fra 
Depotbiblioteket har økt med 16 %. Det er også i 2008 en svært positiv utvikling i antall 
forespørsler via nettet (Spør biblioteket +17%).  

 
Brukerundersøkelser 
Nasjonalbiblioteket er opptatt av å tilrettelegge tilbudet til publikum på en best mulig måte. Som 
et ledd i dette arbeidet ble det gjennomført en brukerundersøkelse i desember. Undersøkelsen tar 
for seg bruken av Nasjonalbibliotekets tjenester og tilbud, fysisk og på nett, og vil kunne gi 
viktige kunnskap om brukernes opplevelser, ønsker og behov. Resultatet av undersøkelsen 
foreligger ikke ennå. 
 
Omfattende program for utstillinger og arrangementer.  Gjennom utstillinger og 
arrangementer blir bibliotekets materiale på ulike måter presentert for publikum. I 2008 var 
utstillings- og arrangementsprogrammet svært omfattende med fire hovedutstillinger, fem 
miniutstillinger og 52 arrangementer.  
 
Årets store forfatterutstilling var Hassel-Nødder. Forfatteren Henrik Wergeland. I samband med 
utstillingen ble boka Hassel-Nødder utgitt i samarbeid med Cappelens forlag. Det ble også holdt 
en rekke konserter og foredrag om Wergelands liv og diktning. 
 
De andre hovedutstillingene er omtalt i vedlegg 1 
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I 2008 har Nasjonalbiblioteket også satset på miniutstillinger noe som gir mulighet for større 
aktualitet. Ett eksempel på dette er årets siste utstilling Spar, lån, kjøp!  – en kommentar til 
finanskrisen. De øvrige miniutstillingene er Alfabet etter Inger Christensens diktsyklus av samme 
navn, Årets vakreste bøker i samarbeid med Grafill og RockePelle i tilknytning til et seminar om 
Rockens fødsel i jazzens gullalder. 
 
Den 14. oktober gjestet Irlands presidentpar sammen med det norske kongeparet biblioteket som 
en del i deres statsbesøk. Foranledningen var vårt materiale fra Ole M. Sandviks innsamling av 
irske folketoner fra 1927 som nå er digitalisert. Programmet ble utarbeidet sammen med irsk UD 
og den irske ambassaden. 
 
Markering av mangfoldsåret. I forbindelse med Mangfoldsåret ble pliktavlevering av 
trykksaker fra innvandrerorganisasjoner fokusert. Miniutstillingen Pliktavlevert mangfold – 
trykksaker fra minoriteter i Norge ble laget i forbindelse med et flerkulturelt arrangement 
sammen med OXLO-uken, Oslo kommune og Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. 
 
 
Wergeland-, Hamsun- og Bjørnsonjubileet. Nasjonalbiblioteket har sammen med Riksarkivet 
og Eidsvoll 1814 hatt ansvar for gjennomføringen av Wergeland-jubileet i 2008. I tilknytning til 
jubileet har Nasjonalbiblioteket gjennomført digitalisering av Wergelands samlede verker i 24 
bind. Nasjonalbiblioteket har lagt stor vekt på å besvare de mange henvendelser fra personer som 
har arbeidet med Wergeland-prosjekter, først og fremst forskere, kunstnere, lærere, studenter og 
arrangører av Wergeland-arrangementer. Ansatte ved biblioteket har holdt en rekke foredag  om 
Wergeland. Det er utarbeidet en egen rapport om jubileet. Rapporten er overlevert KKD. 
 
I 2009 vil Nasjonalbiblioteket ha ansvaret for den offisielle jubileumsmarkeringen av 150-
årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel. For å utarbeide de nasjonale programmene ble det etablert 
et kunstnerisk samarbeid med Rikskonsertene. 
 
I 2010 har Nasjonalbiblioteket fått ansvaret for Bjørnson-jubileet. Det er etablert et prosjektforum 
sammen med Bjørnsonfestivalen, Maihaugen (Aulestad) og forskningsmiljøene.   
 
Pliktavlevering – økning i lydopptak. Statistikken for 2007 viser om lag samme nivå for det 
papirbaserte materialet som tidligere år både på monografisiden og på periodika.  
 
Når det gjelder avlevering av lydfestinger, ser vi fremdeles en økning som resultat av 
omleggingen som ble gjort midtveis i 2007. Intensivert oppsporing og oppfølging har resultert i 
en økning på over 25 % i forhold til 2007, i alt ble det avlevert 1219 lydopptak i 2008. Noe av 
økningen er knyttet til plater fra tidligere år som ikke er blitt pliktavlevert ved utgivelse, men alt i 
alt ser vi at avleveringen ligger på et langt høyere nivå enn tidligere. 
 
For andre materialgrupper ligger avleveringen innenfor de naturlige variasjonene vi ser fra år til 
år.  
 
NRK-fjernsyn er pliktavlevert on-line fra 1. august. TV2 gikk over til digital produksjon i mars 
2008, og disse filene vil trolig bli overført til NB i 2009.  
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Samlingene er tilført en rekke nyanskaffelser. Som tidligere år har NB i 2008 styrket 
samlingen med en lang rekke viktige nyanskaffelser. Vedlegg 2 gir en oversikt over noen av de 
viktigste av disse. Dette kommer i tillegg til den systematiske samlingsoppbyggingen som skjer i 
form av nye, pliktavleverte dokumenter samt overført materiale fra andre bibliotek til 
Depotbiblioteket. Tilveksten på disse områdene framgår av vedlegg 3. 
 
Den største enkeltoverføringen av materiale i 2008 skjedde i og med overtakelsen av film og 
filmrelatert materiale fra Filminstituttet. Overtakelsen av dette virksomhetsområdet er omtalt 
under kapittel 2.2.3. Samlingsdelen inngår som tilvekst i vedlegg 3. 
 
Nasjonalbiblioteket er synlig i media. Nasjonalbiblioteket har fått mye og positiv omtale i 
media også dette året. Fokus har blant annet vært på nordområdesatsingen og avtaler med 
Forleggerforeningen og enkeltforlag om digital avlevering som ble signert i kulturminister Trond 
Giskes nærvær. Videre har det vært stor medieinteresse for enkelte større nyanskaffelser som 
Hartmann Schedels Nürnberg-krønike frå 1493 og Francesco Colonnas inkunabel 
"Hypnerotomachia Poliphili" fra 1499.  
 
Det var betydelig offentlig oppmerksomhet rundt H.M. Kongens deltakelse på fagseminaret i 
forbindelse med at Tormod Torfæus norgeshistorie, som ble skrevet på latin, nå for første gang er 
utgitt på norsk. Det var også mye omtale i norsk og irsk presse i forbindelse med statsbesøk fra 
Irlands president, Mary McAleese, som kom sammen med det norske kongeparet for å se og høre 
Nasjonalbibliotekets materiale etter folkemusikkgranskeren Ole M. Sandvik.   
 
I tillegg har Nasjonalbibliotekets utstillinger og arrangementer, og spesielt arrangementer knyttet 
til Wergeland-året, fått omfattende mediedekning.  
 
Bokutgivelsen og utstillingen ”80 millioner bilder. Norsk kulturhistorisk fotografi 1850 - 2000”, 
som var et samarbeid med Preus museum, ble også dekket av medier over hele 
landet. Utstillingen ble åpnet av kulturministeren.  
 
Nasjonalbibliotekets utvidede ansvar på film- og musikkområdet ble blant annet synliggjort ved 
stumfilmfestivalen i Tromsø, kortfilmfestivalen i Grimstad, Øyafestivalen i Oslo. 
 
Nasjonalbiblioteket fikk også oppmerksomhet om seminarer som synliggjorde vårt 
samfunnsoppdrag på Det 1. norske bibliotekmøte, og for et bredere publikum på Bokmessa. I 
forbindelse med Bokmessa ga Nasjonalbiblioteket for øvrig ut et temanummer av det 
populærfaglige magasinet NB21, om litteraturen i den digitale tidsalder.  
 

 2.2.3 En omstillingsdyktig organisasjon  
Overtakelse av arkivavdelingen til Norsk Filminstitutt. I 2008 ble Norsk filminstitutts arkiver 
overdratt til Nasjonalbiblioteket. Tolv personer ble overført som en del av 
virksomhetsoverføringen. Fokus i 2008 har vært å utvikle en strategi for integrering av 
filmområdet i Nasjonalbibliotekets organisasjon.  Det er gjennomført en reorganiseringsplan for 
integrering av filmområdet i eksisterende strukturer, utvikling av flytteplaner for samlinger og 
ansatte. 
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Videreført program for lederutvikling. Høsten 2007 ble det startet opp et nytt 
lederutviklingsprogram. Dette har vært videreført i hele 2008, hvor vi har hatt avdelingsvise 
samlinger, fellessamlinger og samlinger bare for toppledergruppe. 
 
Utarbeidet ny personalpolitikk. Nasjonalbiblioteket har i 2008 utarbeidet en ny 
personalpolitikk hvor en sentral del har vært beskrivelse av verdier og hvilke forventninger som 
stilles til henholdsvis medarbeidere og ledere i Nasjonalbiblioteket. I arbeidet med dette ble alle 
medarbeidere invitert til såkalte dialogmøter hvor ledelsen satte av fire dager til å lytte til 
medarbeidernes synspunkter. Resultatet av dette ble brukt til utforming av personalpolitikken. 

Etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Nasjonalbiblioteket har i 2008 innført egne etiske 
retningslinjer (se vedlegg 8) og varslingsrutiner.  

Risikostyring og vesentlighet 

Høsten 2008 ble det etablert et prosjekt for å innarbeide risikostyring i den løpende styring og 
kontroll med virksomheten. Det er utarbeidet et rammeverk og gjennomført workshops i 
ledergruppen og flere av avdelingene. Basert på dette er det etablert oversikter over de 
vesentligste risikoer. Øvrige avdelinger vil foreta tilsvarende gjennomganger i løpet av første 
halvår 2009. Det har i liten grad blitt avdekket risikoer som ikke allerede var kjent for 
organisasjonen.  

Med utgangspunkt målsettinger og risikovurderingene, samt forenklede gjennomganger i de 
avdelinger hvor risikovurderinger ikke er gjennomført, er det utarbeidet handlingsplaner for 
2009. Disse skal følges opp kvartalsvis i ledermøter.  

Omfattende samarbeid med andre organisasjoner.  

Nasjonalbiblioteket har gjennom 2008 videreutviklet eksisterende samarbeidsrelasjoner og i 
tillegg inngått samarbeid med nye virksomheter. Samarbeidsområdene omfatter både digital 
avlevering og oppbevaring, samt forsknings- og utviklingsprosjektersom. Sentrale 
samarbeidsprosjekter og -partnere: 

• samarbeid med NRK på flere områder, men spesielt digitalisering av historisk radioarkiv 
og å drive det digitale radioarkivet for NRK. 

• Samarbeid med Aftenposten om digitalisering av tidligere utgaver av avisa, samt digital 
avlevering av nye utgaver har fortsatt i 2008. I dette ligger også at Nasjonalbiblioteket 
har ansvaret for bevaring av de digitale masterfilene. 

• Inngått avtale i 2008 med Den norske forfatterforeningen om digital avlevering av bøker 
og tidsskrift, samt konkrete avtaler med tre forlag om slik avlevering. 

• Inngått avtale i 2008 med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek om avlevering og digital 
bevaring av nyproduserte lydbøker, samt om drift av deres datanettverk. 

• Deltatt i internasjonalt samarbeid knyttet til løsninger og praksis for webarkivering, som 
aktive medlemmer av IIPC (International Internet Preservation Consortium). Vi er 
representert både i steering committee, technical committee og preservation working 
group. 
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• Deltatt i nasjonalt forskningssamarbeid i LongRec-prosjektet. 
• Vært deltager i europeiske utviklingssamarbeider gjennom TELplus, Europeana, 

European Film Gate og EDL. 
• I 2008 har Nasjonalbiblioteket deltatt i nasjonalt samarbeid om dokumentasjon av Frigg-

feltet (ledet av Oljemuseet). 
• Videreført samarbeidet med ABM-utvikling om utvikling av en løsning for fellessøk i 

norske bibliotek. 
• Digitalisert materiale på forespørsel fra en rekke institusjoner, bl.a. Frammuseet. 
• Inngått samarbeidsavtale med Rockheim om arkivsamarbeid. 
• Innledet samarbeid med Store norske leksikon om oppdateringer av 

litteraturhenvisninger.  
 
 
Turnover og nyansettelser.  
Ved utgangen av 2008 har Nasjonalbiblioteket 341 fast ansatte (347 pr 31.12.07), fordelt på 199 
kvinner og 142 menn. Av de faste ansatte er 286 fulltidsstillinger og 55 deltidsstillinger. Antallet 
midlertidige ansatte er 14, noe som er uendret fra forrige årsskifte.  
Netto reduksjon i antall ansatte det siste året er på 14, hvorav 6 fast ansatte. Det er utlyst flere 
stillinger hvor tilsettingsprosess foregikk ved årsskiftet.  Tilsammen 30 personer sluttet i 2008, 
hvorav 13 (7 kvinner og 6 menn) gikk av med pensjon. Det er foretatt 16 nyansettelser i 2008, 
hvorav 9 kvinner og 7 menn. I tillegg har 4 som tidligere var gått av med pensjon begynt igjen på 
pensjonistvilkår. Øvrig reduksjon er knyttet til vikarbruk og variasjoner mellom ansettelse og 
faktisk starttidspunkt. 
 
Inkludering av personer med innvandrerbakgrunn 
Nasjonalbiblioteket har ved utgangen av 2008 29 medarbeidere med innvandrerbakgrunn, 
tilsvarende vel 8 %. Det foreligger ikke eksakte data i forhold til definisjonen slik at det er noe 
usikkerhet knyttet til nivået. Vi har ikke tidligere foretatt slike målinger, men det har vært liten 
endring gjennom 2008. 
 

2.2.5 Styringsindikatorer med måltall og resultat  
Sett i forhold til fastsatte indikatorer er målene i hovedsak nådd. I tabellen under vises resultatet 
for 2008 målt i forhold til de styringsindikatorene som ble fastsatt.  
 
 

Indikatorer 2006 2007 2008 2008 Merknader 

  Resultat Resultat resultat Måltall   

Antall digitaliserte enheter inn i 
digitalt sikringsmagasin )DSM.(  

 

 213 279 227 921 220 000 Målet nådd 

Antall treff /downloads på nb.no 
(digital formidling) 

8 615 115 8 470 823 17 555 748 9 700 000 Målet nådd: Se 
kommentar under* 

Antall enheter i digitalt 
sikringsmagasin som er gjort 
tilgjengelig for offentligheten. 
 

 206 363 639 257  Måltall ikke 
utarbeidet. Se 
kommentar under** 

Antall utlån fra samlingene 123 151 153 228 175 653 155 000 Målet nådd 

Antall besøkende til biblioteket 165 227 166 814 169 182 170 000 Målet nådd.  
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Antall besøkende til 
utstillinger/arrangementer 

16 213 15 905 18 163 15 000 Målet nådd. 

Antall utstillinger  7 5 4 4 Målet nådd. 

Antall arrangement 60 64 52 50 Målet nådd 

Pliktavleverte bøker og tidsskrifter 
skal være ferdig registrert og 
tilgjengelig for brukerne maksimum 
6 uker etter mottak 

 97 % 99 % 99% Målet nådd. Se 
kommentar under*** 

Innkjøp til samlingene målt i kr  8 375 119 kr 10 436 063 kr 8 000 000 kr Målet nådd 

Antall publiserte bibliografier. 2 2 4 2 Målet nådd 

Videreføre arbeidet med 
inkluderende arbeidsliv og redusere 
sykefraværet til 6,2% 

7 pst pst 7,5 7,1 pst 6,2 pst Målet ikke nådd: Se 
kommentar under 
kapittel 4. 

 
* Korrekt måling av treff på nb.no er en utfordring. Problemer med analyseverktøy indikerer at det har vært en underrapportering i 
2007. Økning er derfor lavere enn hva som fremgår av tabellen. Måltall for 2009 vil bli justert i samsvar med ny analysemetode. 
** Antall enheter i digitalt sikringsmagasin som er gjort tilgjengelig i NBs egne lokaler = 618 452. Dette er en økning på 32% fra 2007. 
En viktig grunn til at denne har brattere økning er at alle digitaliserte og digitalt avleverte aviser gjøres fortløpende tilgjengelige i NBs 
egne lokaler, mens de ikke kan gjøres tilgjengelig for offentligheten (i alle fall ikke enda). 
***Det er 77 % som i tillegg er ferdig katalogisert innen 6 uker, men dette har ikke direkte påvirkning for brukeren 
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2.3 Økonomi  
Nasjonalbiblioteket har som mål å prioritere økonomiske ressurser på en måte som bygger opp 
under våre strategiske satsninger. For 2008 har vi videreført prioriteringen av midler til faglig 
utvikling, formidling med særlig fokus på utstillinger og større markeringer, samt utvikling av det 
digitale bibliotek.  
 
Den samlede virksomheten er tilpasset tildelte bevilgninger og regnskapsmessig status er fulgt 
opp kontinuerlig med rapportering fra avdelingene og oversikter over våre interne 
budsjettdisposisjoner. 
 
For å sikre et minimum av fleksibilitet, og på grunn av tidsforskyvning av enkelte aktiviteter samt 
leveranser over årsskiftet, har vi en overføring av driftsmidler lik 6,373 mill og 
investeringsmidler lik 3,373 mill fra 2008 til 2009.  
 
I tabellen under vises bevilgning og regnskap for 2008. Tabellen viser også tilsvarende tall for 
2007. I tillegg til denne oversikten vises det til Nasjonalbibliotekets forklaringer til 
statsregnskapet (se vedlegg 5). 
 

  Årstall Post 01 Post 45 Post 21 
   Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Ramme Regnskap Avvik 

2007 276 447 279 171 -2 724 24 837 23 949 888 9 586 5 335 4 251  Utgifter 
  2008 314 802 317 115 -2 313 20 627 17 370 3 257 4 400 1 699 2 701 

2007 5 595 9 132 -3 537     9 586 5 335 4 251 Inntekter  
  2008 6 546 10 483 - 3 937     4 400 1 699 2 701 

3 Likestilling 
I tabellen under fremgår fordelingen mellom menn og kvinner i ulike kategorier stillinger.  
 

Kategorier Totalt Lederstillinger Øvrige stillinger 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Kjønnsfordeling alle ansatte 
(pst) 

58 pst  42 pst 62 pst 38 pst 58 pst 42 pst 

Kjønnsfordeling 
heltidsstillinger (pst) 

55 pst  45 pst 62 pst 38 pst 54 pst 46 pst 

Kjønnsfordeling 
deltidsansatte (pst) 

76 pst  24 pst 0 0 76 pst 24 pst 

Gjennomsnittslønn (i 1000 
kr) 

356 383 561 604 338 366 

 
Tabellen viser at det er marginale forskjeller på snittlønnen i NB. Gjennomsnittlønnen er noe 
høyere hos menn enn kvinner totalt sett, dette kommer av man har en overvekt av menn innen 
fagfeltene IKT, teknikk som historisk sett har en høyere avlønning enn bibliotekfaglige stillinger 
som har en hovedvekt av kvinner 
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4 Sykefravær 
I tabellen under fremgår sykefravær i de ulike kvartalene i 2004-2008. 

Kvartal 2004 2005 2006 2007 2008 
1. kv (%) 8,5 7,4 7,6 8,0 8,0 
2. kv (%) 7,7 6,5 5,6 7,1 6,2 
3. kv (%) 6,6 6,1 6,6 7,4 6,6 
4. kv (%) 6,9 7,1 8,0 7,3 7,8 
Gjennomsnitt 7,4 6,8 7,0 7,5 7,1 
 
 
Nasjonalbiblioteket ble i 2004 en IA-virksomhet. I den forbindelse ble det satt et mål om å 
redusere sykefraværet med 20 % i avtaleperioden (2004-2008). Med utgangspunkt i 2003-
sykefraværet ble måltallet satt til 5,9 % som skulle nås innen utgangen av 2008. Dette ble ikke 
nådd i 2008. Gjennomsnittlig sykefraværet i 2008 er på 7,1%, en reduksjon på 0,4 % poeng fra 
2007. Dette tilsier at vi i IA- perioden har en endring på 0,3 prosentpoeng.  
 
Nasjonalbiblioteket har hatt høy fokus på å få redusert sykefraværet, og har i 2008 satt i verk 
flere tiltak. 

• Satt måltall for sykefravær pr avdeling. Dette er gjort av den enkelte avdeling for at de 
skal få et nærmere eierskap til problemstillingen. 

• Rapportering til ledermøte hvert kvartal hvor hver avdeling gir en generell beskrivelse og 
analyse av sykefraværet og dets utviklingen, samt med beskrivelse av hvilke tiltak som 
er iverksatt 

• Arrangert kurs i oppfølging av sykefravær hvor alle ledere, tillitsvalgte og verneombud 
har deltatt 

 
Nasjonalbiblioteket vil fortsette arbeidet med forebyggende tiltak og oppfølging for å få ned 
sykefraværet. I 2009 vil det rettes mer fokus på oppfølging av den enkelte medarbeider i samsvar 
med ny personalpolitikk,  
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5 Grønn stat 
”Grønn stat” ble implementert i 2005 som en del av Nasjonalbibliotekets internkontroll. Følgende 
tiltak er iverksatt for å begrense forurensning av det ytre miljø: 

• Det benyttes bare fornybar elektrisk energi (grønn energi) for hele Nasjonalbiblioteket.  

• Implementering av energioppfølgingssystem er fullført ved NB Rana og ventes ferdig 
implementert i Oslo i løpet av 2009. Dette medfører bedre oversikt over energi-forbruket 
noe som vil redusere vårt forbruk. 

• Det er igangsatt energivurderinger på flere områder for å finne muligheter for utnyttelse 
av overskuddsenergi. Dette vil bli sett på i sammenheng med andre byggeprosjekt ved NB 
for å oppnå synergieffekter ved utbygging. Det er også forventet en høyere energikostnad 
i fremtiden slik at prosjektene i tillegg vil medføre en større økonomisk gevinst. 

• Nasjonalbiblioteket har installert til sammen 8 videokonferanserom. I tillegg er det 
installert 9 møterom med utstyr for telefonkonferanser. Dette reduserer behovet for reiser 
mellom Oslo og Rana. 

• Nasjonalbiblioteket er i ferd med å etablere rutiner for miljøkrav ved innkjøp/anbud. 

• Det er for julen i 2008 brukt elektroniske julekort for å spare miljøet. 

• Kildesortering av avfall er igangsatt. 

• Skrivere har standard tosidig utskrift som gir en betydelig reduksjon av papirforbruket. 

• Det elektroniske arkivet reduserer bruk av papir. 

• På sommeren stimuleres arbeidstakere til å sykle eller gå til arbeidet for å redusere bruk 
av bil. 

6 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 

Nasjonalbiblioteket har etablert rutiner som skal bidra til at regelverket for offentlige anskaffelser 
(LOA) etterleves. Herunder har vi rutiner for sentral gjennomgang av juridiske problemstillinger. 
I dette arbeidet er også ekstern kompetanse benyttet ved behov. 

Som omtalt i kapittel 5 Grønn stat, er det høy bevissthet omkring valg av leverandører og 
produkter på sentrale områder, som for eksempel energi. Nasjonalbiblioteket er i ferd med å 
etablere rutiner for miljøkrav ved innkjøp/anbud. 

 7 Nybygg 
Nasjonalbiblioteket startet i juli 2007, i samarbeid med byggeier Entra Eiendom AS, utbygging 
av nye magasin i tilknytning til eksisterende underjordiske magasin i Henrik Ibsensgt. 110. Totalt 
ble ca. 4000 m2 omgjort fra parkeringshus til magasin. Foreløpig har Nasjonalbiblioteket overtatt 
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1200 m2 av dette arealet. Dette innbefatter ca 1450 hyllemeter. Det ferdige bygget ble overtatt i 
desember 2008. 
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Vedlegg 1 Utstillinger  
Det ble gjennomført følgende hovedutstillinger: 

Navn Måned 
Jeg har en koffert i Berlin…”Nordmenn i Berlin 
rundt 1900 og 2000 

Januar/februar 

Født med ski på beina? En utstilling om nordmenn 
og ski 

Februar/april 

Hassel-Nødder  Forfatteren Henrik Wergeland Mai/september 
100 år i grafikkens tjeneste, Norsk forening for 
grafisk kunst 1908-2008 

Oktober 

80 millioner bilder, Norsk kulturhistorisk fotografi 
1855-2005 

Oktober/desember 
 

I tillegg til dette ble det arrangert en rekke miniutstillinger, konserter og foredrag, de fleste 
tematisk tilknyttet hovedutstillingene.  I alt 52 arrangement. 
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Vedlegg 2 Eksempler på større nyanskaffelser til samlingen 

Handskrift 
• Sigrid Undset: 115 brev 1920-49 til Gunhild Andreassen, født Svarstad. 12 brev 1930-45 

til Vidar Andreassen. 
• Hans Jæger: Manuskript til ”Enden af en afklippet traad”. 
• Henrik Ibsen: Brev til Wilhelm Lange 21. nov. 1879. Portrettfotografi av Ibsen 

medfølger. 
• Alf Larsens etterlatte arkiv. 
• Knut Hamsun: 6 brev til Jens Jørgen Mørland. 
• Henrik Ibsen: Brev til apoteker Thaulow 16.5.1866. 
• Erik og Tove Bye: Etterlatte papirer. 
• Peter Wessel Zapffe: Etterlatte papirer. 
• T.S. Eliot: 12 brev til Kristian Smidt. 

 

Kart 
• Blaeus verdenskart og de fire tilhørende karta over verdensdelene Amerika, Asia, Europa 

og Afrika. Kobberstikk fra Blaeus Atlas Novus 1635. 
 

Bøker 
• Constantine John Phipps: Reise nach dem Nordpol: Auf Befehl Ihre Königl. 

Grossbritannischen Majestät Unternommen im Jahr 1773/Constantine John Phipps: 
Zusatsen und Anmerkungen von Herrn Landvogt Engel. Bern: bey der typographischen 
Gesellschaft. 1777. 

• Hartmann Schedels Nürnberg-krønike frå 1493 
• Francesco Colonnas  inkunabel "Hypnerotomachia Poliphili" fra 1499.  
• Euclides: Elementa Geometrica. Venice: E. Ratdolt, 25 May 1482.  
• Firmin de Beauval: Opusculum repertorii pronosticon in mutatione aeris (“En liten 

oversikt over tegn som varsler om væromslag") 
• Hippokrates: Libellus de medicorum astrologia (“En liten bok om legenes kunnskap om 

stjernene”), Venice: E. Ratdolt, 1485. 
• Førsteutgaver av Nordlands Trompet, Kbh 1739 Førsteutgaver av Hamsun i originalbind  
 
 

 

Foto og billedsamling 
• André Bjerke: 866 etterlatte fotografier. 
• Statens bibliotektilsyns fotoarkiv.  
• Peter Wessel Zappfe: Etterlatte fotografier. 
• Axel Lindahl: To fotoalbum og en rekke enkeltfotografier. 
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• 37 trykk over av klassiske norske prospekter fra 1800-tallet. 
• Statoils fotoarkiv. 

 

Plakater 
• 39 plakater med norske motiv, særlig turistplakater. 

 

Musikk (pop og rock) 
• Samling av aha-materiale. Promoinnspillinger og utenlandske utgaver.  
• Samling fra Neseblod Records. En Black Metal-samling bestående i overveiende grad av 

utenlandske utgaver. 
• Earl Wilsons samling av klippbøker, småtrykk, plakater, fotografi og musikkopptak som 

dokumenterer hans karriere. 
• Roald Stensbys samling av klippbøker, småtrykk, plakater, fotografi som dokumenterer 

hans karriere. 
• Arkivet etter musikkforlaget Aksent. Samling av masterband, lydopptak, notemateriale, 

klippbøker og fotografier som dokumenterer Kåre Korneliussens musiker- og 
forleggerkarriere. 

• 230 EP-plater med religiøs musikk etter Halden nærradio. 
 

 

Teatersamling 
• Arkivet til Den Norske Opera. 

 
 

Databaser 
• ECCO - Eightteen Century Collections Online, database med fulltekstversjoner av 

engelsk 1700-tallslitteratur 
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Vedlegg 3 Tilvekst 2008 

 
På de fleste områdene er tallene for 2008 i samsvar med tidligere år. 

 
Endringer i antall pliktavleverte dokumenter 
(sikringseksemplar) 
Dokumenttyper 2007 2008 
Bøker 10 835 10 710 
Lydbøker 459 513 
Tidsskrift (løpende titler) 12 249 12 216 
Aviser (løpende titler) 253 256 
Småtrykk 23 818 24 750 
Kart 373 268 
Noter 443 440 
Postkort 3 781 3 694 
Plakater 703 1 331* 
Musikk 958 1 218** 
Video 264 289 
Kringkasting (fysiske enheter) 20 071 13 313*** 
Digital radio (antall filer) 70 272 116 327*** 
Digital fjernsyn (antall filer) - 110 88*** 
Cd-rom, dvd-rom og disketter 294 23**** 
Norske vevdokumenter 280 mill. 485 mill. 
Langfilm - 30 
Kortfilm -- 75 

 
*Plakater: økning på grunn av intensivert inndriving. Noen av de plakatene som ankom NB i 
2008 skulle vært avlevert i 2007. 
 
**Musikk: økning som en følge av ekstra satsing på NB som musikkarkiv, spesielt i forhold til 
pop/rock. 
 
***Kringkasting viser en sterk nedgang i antall fysiske bærere, og en tilsvarende økning i antall 
digitale filer. Skyldes overgang til digital pliktavlevering. 
 
****Cd-rom, dvd-rom og disketter: antall avleverte objekter faller sterkt. Dette gjenspeiler etter 
vår mening en utvikling der det gis ut stadig mindre materiale på fysiske databærere. 
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Tilvekst av andre dokumenter (unntatt første 
pliktavleverte eksemplar) 

 

Dokumenttyper 2007 2008 
Bøker 102 470 98 798 
Bøker - Avgang/kasserte  -70 000 
Tidsskrift (hefter) 90 688 75300 
Tidsskrift (løpende titler) 13 977 13 541 
Småtrykk 35 022 25 185 
Noter 443 440 
Plakater 614 1437 
Fotografi 60 500 66 752 
Lydopptak (Bånd, plater) 13 751 5512 
Film og videogram (ruller og kassetter) 1 233 1141 
Kringkasting (fysiske enheter) 11 218 6 407 
   
   
Konverterte dokumenter   
Dokumenttyper 2007 2008 
Mikroformer   
Mikrofilmede aviser (ant. eksponeringer) 801 272 1 134 202 
Film   
Polyester ferdige visningsmeter 8 500 19 546 
Utkopiert video 19 056 21 500 
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Vedlegg 4 Oversikt over Nasjonalbibliotekets samling 

 
Alle tall avrundet til nærmeste 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Av disse er det ca 420 000 unike norske titler. 
² Estimat. Inkludert over 2 000 hm ukatalogisert materiale. 
³ For disse materialtypene omfatter tallene de enkeltobjektene vi har. I tillegg har NB en stor mengde kart i atlas, og noter samlet i 
bøker. 
 
For noe materiale viser tallene hvor mange hyllemeter magasinene inneholder, dette materialet er 
ikke inkludert i tallene ovenfor. 
 

Materiale som måles i hyllemeter og lignende 

Billedsamlingen 
1530 arkivesker, 146 kapsler, 381 konvolutter, 281 
album med bilder, ca 100 bind med utklipp 

Krigstrykksamlingen 
440 hm med aviser, inkludert 333 hm arkiver, ca 40 
omslag med utklipp, 250 bind med utklipp 

Teatersamlingen 450 hyllemeter med arkivmateriale 
 
  
Materiale overført fra Norsk Filminstitutt 
Bøker og perika (bind) 23 100 
Film (ruller) 220 000 
Annet Plakater, utklipp, video, småtrykk, arkivmateriale, foto 
 
Filmmaterialet vil bli inkludert i NBs ordinære statistikk etter hvert som det kommer endelig på 
plass i NBs magasiner. 

Materialtype Sum enheter Digitalt Enhet  

  Aviser 63 005 000      2 000 000  sider 
  Bilder 1 873 000      412 061  antall 
  Bøker 1 951 000¹ 82 118  Bind 
  Håndskrifter >16 000 000² 20 415 sider 
  Film 72 400 3 095 ruller 
  Kart 55 300³               -  antall 
  Musikk/lydopptak 163 700 4 315 bånd/plater/o.l. 
  Notetrykk 73 900³               - antall 
  Plakater 97 900          5 927 antall 
  Postkort 246 500               - antall 
  Radio 1 270 000 406 979 timer 
  Småtrykk 2 344 900 - antall 
  Tidskrifter 3 832 000               314 hefter 
  Fjernsyn 372 000               11 016 timer 
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