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Mediepolicy Lidingö stadsbibliotek 2017-2019
Syfte
Mediepolicyn omfattar riktlinjer för inköp, beståndsarbete, fjärrlån och gallring av medier1 vid
Lidingö stadsbibliotek. Policyn är framtagen med stöd i Lidingö stads biblioteksplan, svensk
lagstiftning och andra normerande biblioteksdokument.
Styrdokument
Lidingö stads biblioteksplan 2016-2019
Bibliotekslag (2013:801)
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
FN:s barnkonvention
Unescos och IFLA:s folkbiblioteksmanifest
Uppdrag och prioriteringar
Lidingö stadsbibliotek ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling och ha en
grundläggande roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekets utbud och
verksamhet ska ligga i linje med målsättningen om allas delaktighet i samhällslivet. Demokratin
fördjupas och befästs genom att individer får ökad kunskap, goda förutsättningar för fritt
åsiktsutbyte och diskussion om gemensamma angelägenheter.
Biblioteket ska inta en neutral hållning i förhållande till den information som tillhandahålls och
i övrig verksamhet understödja ett fritt meningsutbyte. Biblioteksverksamheten ska präglas av
öppenhet för olika perspektiv och stå fri från censur och andra hindrande åtgärder. Lidingö
stadsbibliotek står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutrala i partipolitiska, ideologiska och
religiösa frågor. Kontroversiella och smala åsikter ska också ges utrymme. Verksamheten ska
utgå från ett medvetet barnperspektiv med FN:s konvention om barnets rättigheter som
riktmärke.
Litteraturens ställning är särskilt viktig att lyfta fram eftersom det skrivna ordet, oavsett i vilket
tekniskt format det förmedlas, har en grundläggande betydelse för det demokratiska samtalet,
för utbildning och forskning samt för kulturell verksamhet. Att främja intresset för bildning är
ett annat ändamål där uppdraget är bredare än att stödja utbildningsverksamhet. Individens
strävan efter fördjupning och personlig utveckling är centralt i bibliotekets arbete.
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet till personer med funktionsnedsättning. Bland
annat ska det ske genom att de, utifrån olika behov och förutsättningar, erbjuds litteratur och
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Biblioteken ska även ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoritetsgrupperna genom att tillhandahålla litteratur på de
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Särskild
uppmärksamhet ska även ägnas alla med annat modersmål än svenska, bland annat genom att
erbjuda litteratur på för användaren relevanta språk och lättläst svenska. Biblioteket ska även
verka för att öka förmågan att utnyttja digital teknik för att inhämta och värdera information.
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Böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film och spel oavsett format
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Biblioteket ska prioritera barn och ungdomar och främja verksamhet som stimulerar till
språkutveckling och läsning. Det är viktigt att barn och ungdomar tidigt får möta litteratur under
otvungna former och utifrån sina egna intressen. Biblioteket ska ta hänsyn till de skilda
förutsättningar barn och ungdomar kan ha med anledning av olika typer av
funktionsnedsättningar eller annat modersmål än svenska.
Lidingö stadsbibliotek har tre övergripande mål:
Öka intresset för läsning
Stadsbiblioteket ska genom attraktiva medier och aktiviteter stärka litteraturens ställning och
främja intresset för läsning. Prioriterade grupper är barn, ungdomar, funktionsnedsatta, de med
annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
Hög tillgänglighet
Stadsbiblioteket ska öka tillgängligheten för användarna och de enligt lag prioriterade
målgrupperna.
Ökad delaktighet
Stadsbiblioteket ska genom attraktiva medier och aktiviteter främja att användarna får ökad
kunskap och ges goda förutsättningar för fritt åsiktsutbyte så att demokratin fördjupas.
Stadsbiblioteket ska öka den digitala delaktigheten i samhället genom aktiviteter som ökar
användarnas förmåga och kunskap.
Biblioteket är till för alla Lidingöbor
Stadsbiblioteket på Lidingö ska vara ett centrum för lärande, vägledning och upplevelser. Här
ska Lidingöborna kunna fördjupa sina kunskaper och intressen, hitta information för att lösa
uppgifter, stimulera sin fantasi och inspireras till kreativitet. Alla användare ska utifrån intresse
och förmåga ges möjligheter att (i praktiken) ta del av bibliotekets utbud och delta i bibliotekets
verksamheter.
Det är Lidingöbornas behov och önskemål som står i centrum för verksamheten. Lidingö stads
folkbiblioteks medier och verksamhet ska vara tillgängligt och angeläget för alla, oavsett ålder,
utbildning, funktionsnedsättning, kulturell, språklig eller social bakgrund. Behovsanpassade
lösningar och medieformat ska erbjudas användaren. Bibliotekens tjänster och service finns
alltid tillgängliga på bibliotekets webbplatser. På det sättet kan biblioteksbesöken äga rum även
från andra platser än biblioteket och dygnet runt.
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Urval, inköp och beståndsarbete
Mediebeståndet ska vara väl sammansatt och spegla mångfalden i samtiden och historien. Det
ska både väcka läslust och bidra till lärande på olika nivåer och i olika sammanhang. Beståndet
ska utmärkas av kvalitet och allsidighet, bredd och djup, det lätta och det svåra. Efterfrågan på
titlar som inte finns inom Lidingö stadsbiblioteks samlingar, inklusive fjärrlåneförfrågningar av
nytutgivna titlar, ses som inköpsförslag och ska tillgodoses så långt det är möjligt inom ramen
för uppdraget som folkbibliotek.


Inköpen ska spegla det samtida utbudet och utvecklingen inom medieområdet.



Nya format för litterauren utvecklas kontinuerligt. Biblioteket ska följa utvecklingen
och kunna erbjuda e-medier och stödja besökarna att delta i den digitala utvecklingen.



Biblioteket ska tillhandahålla sådant material som användarna själva kan ha svårt att få
tillgång till.



Lidingö stadsbibliotek ska köpa in extra exemplar av titlar med lång reservationskö.



Lidingö stadsbibliotek ska tillhandahålla och aktivt arbeta med förmedlandet både av
den breda och smalare litteraturen.



Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett ständigt pågående arbete med
både det nya och det äldre materialet. Kontinuerliga inköp sker i kombination med ett
aktivt beståndsarbete, som förmedling, exponering och gallring.



Lidingö stadsbibliotek har inget bevarandeuppdrag, men ska genom sitt sätt att arbeta
med beståndet, erbjuda en “längre cykel” för sina medier när förlagens lagerhållning
blir kortare. Genom att tillhandahålla ett magasin har bibliotekets användare möjlighet
att ta del av de medier som försvunnit från marknaden.



Gallring sker när medier är slitna eller trasiga, har ett inaktuellt innehåll, när det finns
en ny upplaga, när de inte varit utlånade på lång tid.



Medier gallras inte av ideologiska eller värdegrundsbaserade skäl.



Lidingö stadsbibliotek kan ta emot bokgåvor men förbinder sig inte att tillgängliggöra
dessa.
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