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Indledning
Dette dokument beskriver Statsbibliotekets indsamlingspraksis for lyd- og billedoptagelser. Dokumentet er retningsgivende for, hvilke audiovisuelle materialer Statsbiblioteket ønsker at modtage i
forbindelse med donation eller lignende. Der er primært fokus på ældre materialer af national betydning, som ikke er omfattet af pligtafleveringsloven, eller som ikke haves i forvejen. Indsamlingspolitikken, der gælder for såvel analoge som digitale materialer, justeres løbende og er en del af
Statsbibliotekets kompleks af politikker for indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse.

Baggrund
Pligtaflevering af audiovisuelle materialer blev indført i 1997. Det gjaldt udgivet musik, videoer og lydbøger, og i 2004 blev radio/tv omfattet af pligtaflevering. Statsbiblioteket har en særlig forpligtelse til at
indsamle og bevare disse medier. Selv om lyd- og billedoptagelser først blev omfattet af pligtaflevering i 1997, rummer Statsbibliotekets samlinger dog en stor del af den ældre audiovisuelle kulturarv
fra det 20. århundrede, idet Statens Mediesamling blev etableret i 1987 med det formål at indsamle
danske radio- og fjernsynsprogrammer. Og med overtagelsen af Nationaldiskoteket i 1989 har vi så
godt som alle grammofonplader mv., som er udkommet gennem de sidste 110 år. Der er dog ’huller’ i
samlingerne, som vi ønsker at få dækket. Herudover vil vi være interesseret i at modtage unikke, dvs.
upublicerede lyd- og billedoptagelser, som bidrager til den audiovisuelle kulturarv.

Hvad indsamles?
De overordnede indsamlingskriterier er:
• Lyd- og billedoptagelser af national betydning, som ikke haves i forvejen. Det gælder såvel
analoge som digitale optagelser.
• Digitaliserede danske lyd- og billedoptagelser, som Statsbiblioteket kun har i analog form, såfremt kvaliteten af digitaliseringen er acceptabel.

Hvad indsamles ikke?
•
•
•

Udenlandske lyd- og billedoptagelser.
Film på filmruller (der henvises til Det Danske Filminstitut)
Computerspil (der henvises til Det Kongelige Bibliotek)

Eksempler på lyd- og billedoptagelser, som kan være af interesse
•

•
•
•

•

Danske kommercielle lydudgivelser (grammofonplader, kassettebånd, cd’er): Modtages, hvis
Statsbiblioteket ikke har dem i forvejen. Hvis der er tale om meget sjældne indspilninger, som
kun haves i et enkelt eksemplar, modtages en dublet.
Danske kommercielle videoer (VHS, dvd, Blu-ray): Modtages, hvis Statsbiblioteket ikke har
indholdet i forvejen. Videoer, udgivet før 1998, har særlig interesse.
Radio/tv-optagelser: DR-radio før 1980 og DR-tv før 1987, som ikke haves i forvejen.
Lokalradio/tv: Indsamles normalt kun i udvalg. Evt. tilbud fra en lokalstation om overtagelse af
hele deres arkiv vurderes fra gang til gang. Lokalstationer med en tematisk profil har særlig
interesse.
Reklamefilm: Reklamefilm, som ikke haves i forvejen, modtages, hvis de ligger på en gængs
båndtype. Filmruller modtages ikke.
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•

•

Private optagelser: Kulturhistorisk interessante lyd- og billedoptagelser af national betydning
modtages. Det gælder fx optagelser med danske berømtheder eller typiske historiske ”hverdagslydbilleder”. Optagelser fra før 1980 har særlig interesse. Private koncertoptagelser vurderes fra gang til gang.
Sjældne historiske medier: Fonografvalser, trådruller og andre sjældne medietyper vil generelt
være af interesse.

Generelle vilkår for modtagelse
Der udformes i hvert enkelt tilfælde en overdragelsesaftale, som dokumenterer samlingens baggrund
og specificerer vilkårene for overdragelsen af såvel materialet som evt. tilhørende registranter.
Overordnet gælder, at overdragelsen til Statsbiblioteket er endelig og normalt sker vederlagsfrit. Depotaftaler indgås ikke. Vilkår for tilgængeliggørelse, herunder afklaring af samlingens rettighedsforhold samt transport af materialet aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde.
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