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Täby bibliotek vill inspirera, väcka läslust och förmedla information i alla dess former. 
Biblioteket skall också vara en länk i folkbildningsarbetet, vara kvalitetsinriktat, mångsidigt 

och bidra till utbildning och kulturell utveckling. Barns och ungas läsning prioriteras. 
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Täby biblioteks mediepolicy 
För Täby bibliotek (rev april 2016) 

 Medieutbud med både bredd och djup 
Utbudet av litteratur skall vara allsidigt och kvalitativt och bestå av såväl aktuella som 
klassiska titlar. Varje biblioteksenhet har egen mediebudget men huvudbiblioteket har ett 
vidgat ansvar för köp av mindre efterfrågad litteratur. 
 
Täby bibliotek tar inte ställning i politiska, moraliska eller religiösa frågor. Även kontroversiella 
åsikter bör finnas representerade. Vi tar dock avstånd från medier vars syfte är att spekulera i 
våld och fördomar. Allmänintresse, historisk kontext och litterärt värde kan dock motivera 
undantag. 

 Inköpsförslag 
Vi uppmuntrar våra låntagare att ge inköpsförslag, direkt till personalen eller via vår hemsida. 
Inköpsförslag åtgärdas oftast samma dag eller inom ett par arbetsdagar. Vid eventuellt 
avslag görs bedömning av flera personer och låntagaren får besked om detta via mejl. 

 Fjärrlån 
Fjärrlån är avsett för medier som inte längre kan köpas samt för titlar som är så speciella att 
efterfrågan på det lokala biblioteket inte kan motivera inköp. Nya böcker av allmänt intresse 
köps istället för att lånas in från annat bibliotek. Täby bibliotek fjärrlånar i allmänhet ej kurs-
litteratur eller läromedel, men hjälper gärna till att lokalisera var sökta bok finns. 

 Gåvor 
Gåvor hanteras enligt samma principer som gäller för inköp. Inga garantier kan ges till 
givaren om gåvan kommer att införlivas i beståndet, utan det avgörs från fall till fall. 

 Skönlitteratur 
Biblioteken vill erbjuda ett rikt bestånd av god kvalitet av såväl äldre litteratur som 
nyutkommen, men vill också värna om den s k smala litteraturen och översättningar från icke 
engelskspråkiga områden. Biblioteken har ett särskilt ansvar att tillhandahålla klassiker och 
äldre skönlitteratur som ej längre finns i handeln. Vad gäller klassiker bör hänsyn tas till de 
värderingar som rådde vid verkets tillkomst. 

 Facklitteratur 
Facklitteraturen skall bestå av grundläggande såväl som avancerade verk av god kvalitet och 
av allmänt intresse. Fackboksbeståndet skall även vara ett komplement för skola och 
vuxenutbildning. Stor vikt läggs vid innehållets saklighet, kvalitet och aktualitet. Kurslitteratur 
köps när den bedöms vara av allmänt intresse. Läromedel för grundskolan köps ej. 
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 Barn- och ungdomslitteratur 
Biblioteken har ett särskilt ansvar att främja läsande hos våra barn och ungdomar. 
Litteraturen skall vara rik och allsidig, av god kvalitet och spegla barns och ungdomars värld. 
Barn- och ungdoms- avdelningarna vill väcka läslust, ge läsupplevelser och stimulera 
nyfikenheten. 

 Tidningar och tidskrifter 
Täby bibliotek skall tillhandhålla ett urval av svenska dagstidningar med geografisk spridning. 
I våra datorer vid huvudbibliotekets entré kan man läsa utländsk dagspress från hela världen. 
Biblioteket kan ta emot gratistidskrifter, särskilt med täbyanknytning Bibliotekens 
tidskriftsavdelningar innehåller ett urval tidskrifter över skilda områden. Beståndet är 
anpassat efter allmänintresse och efterfrågan. Engelskspråkiga facktidskrifter finns 
tillgängliga via bibliotekets databas EBSCO https://bibliotek.taby.se/databaser. 

 Medier på främmande språk 
Beståndet bör spegla kommuninvånarnas språkliga struktur. Litteratur på engelska, tyska, 
franska, spanska, ryska, persiska och finska köps regelbundet in, övriga språk köps in efter 
behov, eller lånas in från Stockholms stadsbibliotek/Internationella biblioteket. 

 Medier för låntagare med särskilda behov 
Biblioteken har ett speciellt ansvar för läsare med särskilda behov. Talböcker, bok och cd, 
böcker med stor stil och lättlästa böcker köps in i proportion till det behov som finns i 
kommunen. Nedladdning till minneskort sker på förfrågan, låntagaren kan också genom 
biblioteket få tillstånd att själv ladda ned för eget bruk.  

 Täbylitteratur 
Medier med anknytning till Täby har biblioteken ett särskilt ansvar för och eftersträvar här en 
så fullständig lokalsamling som möjligt. 

 Ljudböcker och e-böcker 
Täby bibliotek har ett rikt urval cd-böcker såväl som ljudböcker i mp3-format och köper in det 
mesta av hög kvalitet som ges ut på svenska. Även ljudböcker på engelska finns samt ett 
mindre urval på andra språk.  Genom bibliotekets webb-katalog erbjuds e-böcker och e-
ljudböcker. 

 Film 
Biblioteken lånar ut kvalitetsfilm för barn och vuxna. Beståndet innehåller övervägande 
barnfilm. För vuxenfilm ligger fokus på klassiker, dokumentärer, filmatiserade romaner och 
icke-engelskspråkiga produktioner. 

 Övriga medier 
Klassisk musik och språkkurser finns också till utlån 

 

 
 


