
 

 

 
Mediepolicyn vänder sig till Täby kommuns invånare men fungerar också som övergripande 
styrdokument för personalen på Täby bibliotek.  
 
All biblioteksverksamhet i Sverige utgår från bibliotekslagen (SFS 2013:801) och mediepolicyn tar 
särskilt fasta på följande paragrafer: 
 
§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
 
§6 Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
 
Med medier menas: böcker, tidningar, tidskrifter och film oavsett format. 
 
 

Medieutbud med både bredd och djup 
Utbudet av litteratur ska 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. Avstånd tas från medier som starkt strider mot mänskliga 
rättigheter och allas lika värde, men allmänintresse, historisk kontext och litterärt värde kan 
motivera undantag. 
 
Vid inköp av barnmedier tas särskild hänsyn till att barn uppfattar och tolkar text på ett annat sätt 
än vuxna. 

 
Inköpsförslag 
Låntagare uppmuntras att ge inköpsförslag, direkt till personalen eller via bibliotekets 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 kurslitteratur eller 
läromedel, men hjälper gärna till att lokalisera var sökta bok finns. 

 
Gåvor 
Täby bibliotek tar endast i undantagsfall emot gåvor. 
 

Skönlitteratur 
Täby bibliotek ska erbjuda ett rikt bestånd av god kvalitet av såväl äldre litteratur som nyut-
kommen. Den s.k. smala litteraturen och översättningar från icke engelskspråkiga områden ska 
värnas. 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 ska bestå av grundläggande såväl som avancerade verk av god kvalitet och av 
allmänt intresse. Fackboksbeståndet ska 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. 
 

Barn- och ungdomslitteratur 
Biblioteken har ett särskilt ansvar att främja läsande hos våra barn och ungdomar. Litteraturen ska 
vara rik och allsidig och spegla barns och ungdomars värld. Barn- och ungdomsavdelningarna vill 
väcka läslust, ge läsupplevelser och stimulera nyfikenheten. 

 
Tidningar och tidskrifter 
Täby bibliotek ska tillhandahålla ett urval av svenska dagstidningar med geografisk spridning. 
Utländsk dagspress från hela världen kan nås från bibliotekens datorer samt från bibliotekets 
hemsida via databasen PressReader. 
 
Bibliotekens tidskriftsavdelningar innehåller ett urval tidskrifter över skilda områden. Beståndet är 
anpassat efter allmänintresse och efterfrågan. 

 
Medier på andra språk 
Beståndet bör spegla kommuninvånarnas språkliga struktur. Litteratur på engelska, tyska, franska, 
spanska, ryska, persiska, arabiska och finska köps regelbundet in, övriga språk köps in efter behov 
eller lånas in från Internationella biblioteket.  
 
I första hand görs inköp av utländska medier på respektive originalspråk, t.ex. Harry Potter-serien 
på engelska, böcker av Linn Ullmann på norska etc. 
 
Medier på minoritetsspråken finns representerade. 
 

Medier för låntagare med särskilda behov 
Biblioteken har ett speciellt ansvar för läsare med särskilda behov. Talböcker, böcker med stor stil 
och lättlästa böcker köps in i proportion till det behov som finns i kommunen. Nedladdning av 
talböcker (på minneskort eller CD-skiva) sker på förfrågan. Låntagaren kan också, genom 
biblioteket, få tillstånd att själv ladda ned för eget bruk. 

 
Täbylitteratur 
Täby bibliotek har ett särskilt ansvar för medier med lokalanknytning och eftersträvar här en så 
fullständig lokalsamling som möjligt. 

 
Ljudböcker 
Täby bibliotek har ett rikt urval av ljudböcker i cd-format såväl som mp3-format. Även ljudböcker på 
engelska finns samt ett mindre urval på andra språk.  

  



 

 

E-medier 
Genom bibliotekets webb-katalog erbjuds e-böcker och e-ljudböcker. Biblio-appen tillhandahålls 

också för bibliotekets nedladdningsbara e-ljudböcker. Sortimentet av digitala böcker hos Täby 
biblioteks e-bokleverantör innehåller både skön- och facklitteratur samt barn- och ungdoms-
böcker från många svenska förlag. I dagsläget erbjuds huvudsakligen litteratur på svenska. 
Täby bibliotek har av kvalitetsskäl valt bort vissa förlag ur e-bokleverantörens sortiment. En 
prisspärr har lagts in: kostar boken för mycket att låna ut finns den inte att ladda ned eller 
strömma förrän den eventuellt sjunker under satt prisnivå. 
 

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

Gallring 
Täby bibliotek gallrar kontinuerligt, främst av utrymmesskäl. Mediet gallras då det är slitet, trasigt, 
har ett inaktuellt innehåll, inte har lånats ut på lång tid eller då det kommit en ny upplaga. Täby 
bibliotek har inget bevarandeuppdrag. 

 


