Tillægsaftale 6 til aftale af 20. december 1991 mellem Staten ved Kulturministeriet
og Dansk
BiblioteksCenter AIS om den nationalbibliografiske registrering mv.
Der er opnået enighed mellem parterne om følgende ændringer i Aftale om nationalbibliografien
af 20.
december 1991 med bilag, med ændringer i tillægsaftale af 3. januar 1996, med ændringer
i tillægsaftale af
22. december 1998, med ændringer i tillægsaftale 3 at 29. marts 2001, med ændringer i
tillægsaftale 4 af
14. februar 2012 samt med ændringer i tillægsaftale 5 af 22. maj 2013. Tillægsaftale influerer
6
ikke på den
Økonomiske ramme for nationalbibliografiaftalen.

1)

Nærværende ændring er en udvidelse at optagelseskriterierne for Dansk artikelindeks (Bilag
1).
Sætningen
Registrerer artikler fra ca. 8 aviser og Ca. 750 tidsskrifter og årspublikationer udgivet i Danmark
(med Færøerne)
udvides til:
Registrerer artiklerfra Ca. 8 aviser og Ca. 750 tidsskrifter og årspublikationer udgivet i Danmark
(med Færøerne) uanset om indholdet er tekst, lyd, billede eller andet.
Nærværende ændring er en indskrænkning af optagelseskriterierne for Dansk artikelindeks
(Bilag i
side 3).
Sætningen
Debatindlæg til indekserede artikler medtages uanset længde
rettes til
Debatindlæg til indekserede artikler medtages såfremt indlæggets omfang er på over 2000
typografiske enheder

2)

Nærværende ændring er en indskrænkning af optagelseskriterierne for Dansk billedfortegnelse
(Bilag 1:4). Punktet:
Periodiske udgivelser:
Billedfortegnelsen medtager periodiske billedværker efter samme kriterier som gælder for trykte
periodica til Dansk Periodicafortegnelse
rettes til
Periodiske udgivelser:
Billedfortegnelsen medtager ikke periodiske billedværker medmindre der er tale om enkelte
årgange af årspublikationer, numre i serier med egen titel og ophav, enkelte numre af tidskrifter
med egen titel. der ikke indgår i den normale nummerering, eller et nummer udgivet i anledning
af
jubilæum eller lignende.

3)

Nærværende ændring er en udvidelse af optagelseskriterierne for Dansk bogfor
tegnelse og Dansk
periodicafortegnelse (Bilag 1:7). Punktet:

1.2 Geografisk afgrænsning
Bogfortegnelsen og periodicafortegnelsen optager publikationer udgivet i Danma
rk.
Publikationer udgivet i udlandet optages ikke; dog optages publikationer, der
udsendes af et dansk
forlag i kommission for eller underordnet samarbejde med et udenlandsk forlag.
Periodicafortegnelsen optager desuden periodica, der regelmæssigt udgives på skift
iforskellige
lande (herunder Danmark) (men ikke periodica, der kun i en kort periode udgives her)
For denne
type periodicas optagelse i Bogfortegnelsen henvises til §5.3.2.
For elektronisk lagrede publikationer udgivet i udlandet gælder, at de optages, hvis
de indeholder
fyldestgørende dansk tekst.
rettes til:
1.2 Geografisk afgrænsning
Bogfortegnelsen og periodicafortegnelsen optager publikationer udgivet i Danma
rk.
Publikationer udgivet i udlandet optages, hvis de indeholder fyldestgørende(1) dansk
tekst.
Publikationer udgivet i udlandet uden dansk tekst optages, hvis de udsendes af dansk
et
forlag i
kommission for eller underordnet samarbejde med et udenlandsk forlag.

Periodicafortegnelsen optager desuden periodica, der regelmæssigt udgives på skift
iforskellige
lande (herunder Danmark) (men ikke periodica, der kun i en kort periode udgive
s her) For denne
type periodicas optagelse i Bogfortegnelsen henvises til §5.3.2.
1) Fyldestgørende dansk tekst: al teksten er pct dansk eller dansk er parallelsprog
gennem hele publikationen.

4)

Nærværende ændring er en indskrænkning af optagelseskriterierne for Dansk
lydfortegnelse (Bilag
1:8). Punktet:
Periodiske udgivelser:

Lydfortegnelsen medtager generelt periodiske lydoptagelser efter samme kriterie
r som gælder for
trykte periodica til Dansk Periodicafortegnelse
Lokale lydaviser og lokale lydtidsskrifter udgivet i kommunalt eller amtskommun
alt regi beregnet
for lokalsamfundets borgere medtages ikke
rettes til
Periodiske udgivelser:
Lydfortegnelsen medtager ikke periodiske lydoptagelser medmindre der er
tale om enkelte årgange
afårspublikationer. numre i serier med egen titel og ophav, enkelte numre af tidskr,
fter med egen
titel, der ikke indgår i den normale nummerering eller et nummer udgivet i anledn
ing afjubilæum
eller lignende.

5) Nærværende ændring er
tilføjelser til optagelseskriter
ierrie for Danske Musikoptage
med henblik på at skærpe opt
lser (Bilag 1:9)
agelseskriteriernes regel om
ude
lad
els
e
af
int
ern
e musikoptagelser til
klart også at omfatte snævre
, lokale eller mere privat udgive
lser.
Afsnittet indledt med Optagels
eskriterier tilføjes i slutninge
n følgende:
Print on demand betragtes ogs
å som udgivelse og behandles
efter samme kriterier som øvr
musikoptagelser.
ige
Afsnittet indledt med Udelades
rettes til følgende:
Udelades:
•

lydoptagelser, hvor musikken
ikke har primær funktion.

•

interne musikoptagelser:
Danske musikoptagelser medta
ger alene musikoptagelser,
som er offentliggjort til en bre
kreds gennem salg, rekvisitio
dere
n, lån eller leje.
Danske musikoptagelser me
dtager ikke musikoptagelser,
som alene er beregnet til privat
eller intern brug i virksomhede
brug
r, organisationer eller institu
tio
ner
,
hvo
r
off
entligheden ikke har
fri adgang til materialet
I tvivlstilfælde medtages ma
terialet, hvis det fremstår pro
fessionelt fremstillet, mens
udelades såfremt det fremtræd
det
er som privatfremstillet og det
samtidig ikke af materialet sel
eller medfølgende materiale
v
direkte fremgår, at materia ler
et udleveres/er i handel.
• optagelser hvor det fremg
år, at materialet er fremstillet
med henblik på promoveririg
reklame for et salgsobjekt mu
af eller
sik eller andet.
Musikoptagelser i fast fysisk for
m, der udelukkende skal pro
movere netudgivelsen af sam
musikoptagelse men ikke i sig
me
selv er et sa(gsobjekt, optage
s
sål
ede
s
ikk
e.
Dog optages udgivelser, der ska
l promovere en bestemt sla
gs musik og udgivelser, der ikk
udkommer på anden vis efterf
e
ølgende og derfor i realiteten
er en almindelig udgave ude
reklameformål.
n
-

-

—

•

optagelser, der ikke kan erhver
ves selvstændigt. Dvs, at udg
ivelser der udelukkende har
karakter af eller distribueres
som bilag til andre materiale
r som fx et tidsskrift udelades.
• optagelser, som kun har int
eresse for en snæver lokal kre
ds, dvs. musikoptagelser fra
i lokale foreninger, lokale skolekoncerter
, gymnasie- og musikskolek
onc
ert
er
etc
.,
me
dmindre det
udtrykkeligt fremgår at mater
ialet er tiltænkt en bredere
off
ent
lig
hed
og
fx
pro
moveres som en
handelsvare.
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