DANSK BOGFORTEGNELSE
- en kort orientering
HVAD ER ”DANSK BOGFORTEGNELSE”?
”Dansk bogfortegnelse” er den danske nationalbibliografi over bøger. I ”Dansk bogfortegnelse” registreres bøger i trykt
eller elektronisk form, der udgives i Danmark. Det gælder også bøger, der ikke forhandles gennem boghandelen – dog
ikke pjecer på under 17 sider, bøger udgivet for en snæver kreds, reklamer o.l.
”Dansk bogfortegnelse” udarbejdes af DBC Digital og offentliggøres hver uge som en ugefortegnelse på DBC's
hjemmeside www.dbc.dk . Alle titler 1970ff er endvidere publiceret online i bibliotekernes bibliografiske database,
DanBib, og i webportalen www.bibliotek.dk. Indtil 1985 blev ”Dansk bogfortegnelse” udgivet i bogform som årskataloger.
For at få en bog registreret i ”Dansk bogfortegnelse” indsendes den til redaktionen med oplysninger om ekspedition. Et
særligt oplysningsskema til denne brug kan hentes på DBC’s hjemmeside www.dbc.dk eller på Dansk ISBN-kontors
hjemmeside www.isbn.dk. Registreringen er gratis.
HVORDAN REGISTRERES BØGERNE I UGEFORTEGNELSEN?
Bøgerne registreres i alfabetisk rækkefølge således:
Afgrund 09 : Det fynske Kunstakademis afgangsudstilling / kunstner:
Frederikke Andersen … [et al.] ; forfatter: Pernille Albrethsen … [et al.] ;
redaktør: Pernille Albrethsen ; oversættere: René Lauritsen, Morten Visby. –
Odense (Postboks 1213, 5000 C) : Det Fynske Kunstakademi, 2009. – 97
sider : ill. I farver ; 30 cm. – DK 70.96.
Udgivet i forbindelse med udstilling i Kunsthallen Brandts. – Parallelle
tekster på dansk og engelsk.
ISBN-13: 978-87-990132-5-8 hf.
2 779 006 2
Erdem, Adil: Alt blev forandret / forfatter: Adil Erdem ; illustrator: Rikke
Beck Averhoff ; redaktør: Marianne Ølholm. – 1. udgave, 1. oplag. –
[Odense] : Geografforlaget, 2009. – 56 sider : ill. i farver. – (Fortællinger om
fællesskab og forskellighed). – DK 30.1664.
ISBN-13: 978-87-7702-559-4 hf.
2 780 846 8
HVAD BETYDER REGISTRERINGEN FOR DIG?
Via ”Dansk bogfortegnelse”s ugefortegnelse gives information om bogen til alle landets boghandlere. Ugefortegnelsen er
også en væsentlig kilde til bibliotekernes udvælgelse og anskaffelse af danske bøger.
Hvis bogen skønnes at være af interesse for folke- og skolebiblioteker, medtages registreringen endvidere i ugentlige
elektroniske materialevalgslister (DBCs kombileverancer), som bibliotekerne abonnerer på.
Bogen registreres for eftertiden, og informationen kan genfindes til enhver tid.
DERFOR
Opfordrer vi dig til at sende dine bøger, såvel nye titler som reviderede udgaver og uændrede oplag (optryk), i 2 ex, hvor
det ene er til registrering og det andet til evt. materialevurdering/lektørudtalelse til
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gerne inden udgivelsesdagen, så offentliggørelsen i ”Dansk bogfortegnelse”s ugefortegnelse kan ske så hurtigt som
muligt derefter. Der går normalt omkring 3-4 uger, fra bogen er modtaget, til registreringen offentliggøres.
Pligtaflevering sker ikke via ”Dansk bogfortegnelse”. Pligtafleveringseksemplarer skal sendes til Det kongelige Bibliotek,
hvor bøgerne bevares.
Evt. spørgsmål kan rettes til DBC’s kundeservice på hjemmesiden www.dbc.dk og på telefon: 44 86 77 77

