Til forlag tilknyttet Bokbasen

Digital pliktavlevering av bøker
Etter pliktavleveringsloven skal alle dokumenter som er gjort allment tilgjengelig i Norge avleveres til
Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medium de blir gitt ut på.
I tillegg til trykte utgivelser omfatter også loven digitalt utgitte dokumenter, som e-bøker og elydbøker, og digitale grunnlagsdokumenter (trykkegrunnlag).
For å gjøre avleveringen av digitale bøker så enkelt som mulig for et stort antall forlag, har
Nasjonalbiblioteket inngått et samarbeid med Bokbasen. Samarbeidet går ut på at Bokbasen på
vegne av forlagene tar seg av den digitale avleveringen av selve boka, enten det er trykkegrunnlaget
av den fysiske boka, en lydfil eller e-bok, samt opplysninger om boka (metadata). Avlevering via
Bokbasen vil ikke medføre ekstra kostnader for dere som allerede er kunde hos dem. Bokbasen vil
ta kontakt for praktiske detaljer.
Dokumenter som avleveres gjennom Bokbasen skal som annet pliktavlevert materiale kun gjøres
tilgjengelig for forskning og dokumentasjon i samsvar med formålet i pliktavleveringsloven.
Følgedata vil brukes til navigering i Nasjonalbibliotekets tjenester og vil ikke være tilgjengelige for
videresalg eller kommersiell utnyttelse for tredjepart.
Avlevering av trykte bøker fortsetter som tidligere, men antallet eksemplarer vil bli redusert etter
hvert som avlevering av trykkegrunnlag kommer i gang. Mer informasjon om det kommer senere.
Nasjonalbiblioteket har allerede innført digital pliktavlevering av aviser og tidsskrift, og vi mottar
over to hundre aviser daglig. Det er i underkant av hundre tidsskrift som avleverer jevnlig, og antallet
øker. I tillegg mottar vi norsk musikk digitalt fra aggregatorer. Nå står altså digital avlevering av
bøker for tur.
Vi ser fram til å samarbeide med Bokbasen om avlevering fra forlagene, og vi håper og tror at dette
blir en god løsning slik at avlevering til Nasjonalbiblioteket kan gjøres på en enklest mulig måte for
dere.
Har dere spørsmål rundt digital avlevering av bøker, ta gjerne kontakt med oss i Nasjonalbiblioteket
på pliktavlevering@nb.no
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