Mediepolicy för Bibliotek Sundbyberg
”Mediebeståndet speglar mångfalden i samtiden och historien. Det utmärks av kvalité och allsidighet,
bredd och djup och det lätta och svåra. Många invånare är flerspråkiga och flerspråkighet är en
rikedom. Det innebär att det finns böcker på många språk. Biblioteket bidrar till ett hållbart samhälle
genom att tillhandahålla både digitala medier och fysiska medier som invånarna äger gemensamt
och som återanvänds gång på gång.” (Biblioteksplan 2019 - 2023)
Allmänt
Bibliotek Sundbybergs mediepolicy utgör övergripande riktlinjer för inköp/förvärv och gallring av
folkbibliotekens mediebestånd. Med medier avses böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik,
film och spel oavsett format.
Följande riktlinjer för inköp gäller alla medier:
1.

Riktlinjer för bibliotekets utbud av medier ska enligt Biblioteksplan 2019 - 2023 vara att
”tillhandahålla och tillgängliggöra ett väl sammansatt bestånd av medier som såväl ska väcka
läslust, främja läsning och bidra till lärande på olika nivåer och i olika sammanhang.”

2. Innehåll i medier ska inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. Medierna ska präglas av allsidighet, belysa olika åsiktsyttringar och
aktuella samhällsfrågor, väcka tankar och debatt. Historisk kontext eller litterärt värde kan
motivera undantag.
3. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bibliotekets prioriterade grupper som i enlighet med
bibliotekslagen är barn och unga, personer med funktionsvariationer, nya svenskar och
nationella minoriteter.
4. I Bibliotek Sundbybergs strategiska mål för verksamheten ingår att arbeta för en jämställd
verksamhet och service. Detta innebär ett inkluderande, normkritiskt arbetssätt som
möjliggör att människor kan vara på många olika sätt. Att spegla världen ur ett
mångfaldsperspektiv och utmana stereotypa könsroller ska vara vägledande i allt arbete med
medieurval och förvärv.
5. Inköpen ska följa med i det samtida utbudet och utveckling inom medieområdet. Biblioteket
ska bevaka och snabbt kunna erbjuda aktuella och omtalade titlar.
6. Nya format för litteraturen utvecklas kontinuerligt. Biblioteket ska följa den utvecklingen och
kunna erbjuda exempelvis e-böcker och stödja besökarna att delta i den digitala
utvecklingen.
7. Biblioteket ska tillhandahålla sådant material som användarna själva kan ha svårt att få
tillgång till.
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För specifika medier gäller också följande:
Anpassade medier
Biblioteken har ett speciellt ansvar för läsare med olika typer av funktions- och läsnedsättningar. Det
är viktigt att människor får den information och litteratur de behöver, på ett sätt de kan ta den till
sig. Biblioteket ska därför tillhandahålla och förmedla anpassade medier som talböcker, böcker med
stor stil och lättlästa böcker.
Medier på andra språk
För medier på andra språk än svenska har biblioteken ett särskilt ansvar. På Bibliotek Sundbyberg
skall ett brett utbud av medier på skilda språk finnas, men ansvaret delas här mellan biblioteket i
Signalfabriken och Hallonbergens bibliotek, vilket innebär att olika språk kan finnas på de olika
biblioteken. På de mest efterfrågade, stora språken ska litteratur finnas på båda biblioteken.
Beståndet ska spegla Sundbybergs mångfald. Böcker på svårtillgängliga språk och böcker med mindre
efterfrågan lånas in med depositioner från Internationella biblioteket.
Medier för barn och unga
Barn och unga är en av bibliotekets prioriterade grupper och biblioteket har ett särskilt ansvar att
främja läsandet för dessa. Mediebeståndet för barn och unga ska utgå från deras värld och deras
behov. Det ska vara så sammansatt att det väcker läslust, ger inspiration och väcker nyfikenhet.
Skönlitteratur för vuxna
Biblioteket ska erbjuda ett varierat bestånd av såväl äldre som samtida skönlitteratur. Vilket innebär
att det ska finnas såväl omtalade nya böcker, men lika självklart bör det även finnas så kallad smal
litteratur. Det vill säga det som inte är lika omedelbart efterfrågat eller omtalat. Biblioteket har
också ett ansvar att tillhandahålla klassiker och äldre skönlitteratur som inte finns tillgängliga i
handeln.
Facklitteratur för vuxna
Facklitteraturen ska bestå av såväl grundläggande litteratur som mer avancerade verk. Beståndet av
facklitteratur ska ta hänsyn till önskemål från en bred allmänhet. Det är viktigt att facklitteraturens
innehåll präglas av saklighet, aktualitet och kvalitet. Kurslitteratur köps främst för studerande på
gymnasiet, Komvux och SFI. Kurslitteratur på högskolenivå köps in om de bedöms ha allmänt
intresse. Läromedel för grundskolan köps inte.
Tidningar och tidskrifter
Biblioteket ska tillhanda ett antal dagstidningar som i möjligaste mån representerar olika delar av
landet och med olika politisk inriktning. Biblioteket ska också erbjuda dagstidningar på andra större
språk som talas i kommunen. Tidskriftsbeståndet kompletterar det övriga beståndet på biblioteket.
Liksom övriga beståndet bör det vara ett allsidigt utbud av titlar från skilda intresseområden.
Tidskrifter ska finnas såväl på svenska som på andra språk. Tidnings- och tidskriftsdatabaser är ett
viktigt komplement till de tryckta medierna.
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Inköpsförslag
Biblioteket tar emot inköpsförslag och utgångspunkten är ovan nämnda riktlinjer för inköp.
Gåvor
Biblioteket tar endast i undantagsfall emot bokgåvor.
Fjärrlån
Fjärrlånebeställningar på nyare titlar ska i första hand behandlas som inköpsförslag. Fjärrlån används
för material som inte längre kan köpas eller är så speciellt att inköp inte kan motiveras. Böcker som
finns på andra bibliotek i Stockholmsområdet lånas inte in. Undantag från detta kan göras för äldre
och funktionshindrade låntagare. Fjärrlån är en service främst för kommunens invånare.
Gallring och magasinering
Biblioteken skall eftersträva ett aktivt mediebestånd som är i balans med efterfrågan, bevarandekrav
och lokalutrymme. Bibliotek Sundbyberghar ingen bevarandeplikt och den fysiska samlingen bör inte
växa i alltför stor omfattning. Medier som används regelbundet ska finnas i bibliotekets öppna
samlingar. Vid gallring och magasinering tas hänsyn till ämnenas karaktär och varierande livslängd.
Gallringskriterier som biblioteket bör ta hänsyn till är om boken är sliten, innehåller faktafel, har blivit
inaktuell och att det finns nya medier i ämnet. Lokalhistoriskt material gallras sparsamt eller inte alls.
2019
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